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ПЕРЕДМОВА 

Словник біологічно~ термінології належить до серії т. зв. праRТИЧ
них словників Інституту Мовознавства, що потреба в них, надто в зв' язку 

з бурхливою добою індустріялізації, перебудови цілої нашої господар
ської системи та культурної революції на освітньому фронті, відчу
вається надзвичайно гостро. 

Словник цей охоплює щонайпотрібнішу термінологію таких розділів 
природознавства, як: зоологія і ботаніка, в підрозділом морфологіу' ана

томії, Фівіології і систематики рослин і тварин, загальна біологія в гене
тикою, теорією походження і мікробіологією, а крім того, сюди ввійшла 

й потрібна термінологія з О.СНО:Н мікроскопічної техніки. 

~ Отже широкі :маси вчитеЛLства, гуртки самоосвіти та учні рівних 

профшкіл з сіЛЬСЬКD-господаРСЬІ\:ИМ ухилом знайдуть тут потрібну ЇМ 
термінологію, що частково ввійшла до вже виданих фахових словників 
Інституту, а частково має вийти в складі тих словників з певних га.в:у

зів природознавства, що іще не надруковані. 
Фахову редакцію цього словника зробив наук. співробітник Н.-д. 

Інституту Мовознавства тов. В. ВовчанеЦЬRИЙ Філологічну редакцію 

зробив П. Горецький 

Ce1f,m.op mер.мі'Н,О.ltогії та 'ІЮ.меик.ляmурu. 





,Дбабан, Boletus sсаЬег-бабка, підбе
резник( -I~a). 

А6азия, аЬааіа - абазія; нездатність 
ходити. 

Абдомен, аЬdоrnеп--черево. 
Абдоминапьны�й (брlOШНОU, abdornina

lis)--черевний, абдомінальний. 
Абдуктор, аЬduсtог--абдуктор(-ра), від

Відник(-ка). 
А6дунция, abductio--абдукція, відведен-

ня. . 
• А'еррация, аЬеггаtіо--аберація, з06чен-

ня, ухил (-лу). , 
А'иогенез (первичное аарождение, аЬіо
gепеSіs)-абіогенеза. 

АtиогенетичесниЙ--абіогенетИчниЙ. 
А(иссапьны�й (глубіmоводный--абісаль-
шН, глибоков6дниЙ. 

- Аоорапьны�,, аЬогаlis--аборальний, від
ІОТОВИЙ. 

Абtpиген--тубілець( -більця). 
дБOJТ, аЬогtus--аб6рт(-ту), викидень 

(-Іня). ' 
,~БоIтивны�й (яuцо, аЬогtіvus)--абортив

ІОН, викидний. 
• дБРИIОС, Prunus arrneniaca -- мореля. 
АБри1осовы�--мор{mевий •. ' 
Абсорlировать--абсорбувати, вбирати. 
Абсорц.рующий -- абсорпційний, вбир-

ниЙ. 
АбсорбlИЯ, absorptio -- ас.6рпція, вби

раинJ>. 
Абупия, abu�ia--абулія, безвілля. 
Авдотна Burhinus оеdіспеrnus--лежень 

(-жня) 
АвинупяlИЯ, avicularia -- авікулЯ:рія; 

дзьо5а:в. моховатка. 
АвитамиlOЗ, аvіtаrnіпоsіs--авітамі~6за; 
брак ві'амінів. 

Авран, Gatiola-:-авран(-ну). 
Аврикупя/Ия--аврикулЯ:рія; вухата ли
чинка Г(JIОТУРЇЙ. 

Автогаr"'fF, аlltоgаrnіа--автогамія. 
Автогенньї'і, аutоgепus-автогенниfi; що 

самостііпо розвинувся. 
Автогония аutоgопіа--автогонія; р6з
виток Ос>БИни. 

АвтоинтоиCtиация, autointoxicatio-;-SB-
тоінтоксюація, сsмоотруєння. 

Автолиа, atto Іуsіs--sвтол іза. 
Автолитиче(l(иіі--автолітИчниЙ. 
АвтоматичеС«ий, autornatiCUB--аБто:иа
. тичниИ. 
'''.'втопсия, Sltорsіа--автопсія, р6зтин 

; (-ну) rpyna 
~TOTOM ироваrь--автотомувати. 

и 

Автотомия, аutotоrnіа--автотоиія:, саио
калічення. 

Автотропиам, аutоtгоріsrnus-автотро
пізм(-му). 

Автотрофны�й (расmенuе)--автотр6фний, 
саможивильниЙ . 

Автофагия, аutорhаgіа~автофаг[я, са-
мопоїдання. 

Агава, Аgаvе--столfтник(-ка). 
Агамия, аgаrnіа--агамія. 
Агамны�й (вид, аgаrnus)--агамний; без 

статевого покоління. 
Агар-агар, agar-agar--arap-arap( -ру). 
Агарицин--аl'арицИн(-ну). . 
Агастрия , аgаstгіа--агастрія;відсУ'гність 
шлунка. ... 

Агглютингция (С1і:леuванuе, agglutinatio) 
--аl'лютинація, зліплювання. 

Агглютинин, аgglutіпіпurn--аl'лютинfн 
(-ну), зліпник(-ка). .' 

Агглютинировать (С1і:леиваmь)--аілюти
нувати, зліплювати. 

Аггпютинирующий -- аілютинаційний, 
зліпнИЙ. 

Аггрессин (антифагин. aggressin)-aipe
сИн(-ну) . 

Агеваия, аgеusіа--агевзfя; браr,-: сма
ку. 

Агонизировать--агонізувати, дох6iJ;ИТИ, 
часувати. 

Агония. аgопіа--агонія, часування. 
Адамантин-адамантин( -ну), зубна ема
ля. 

Адамбулакрапьны� •• adarnbulacralis =
адамбулякральний. 

Адамово яблоко. Prorninentia laryngea
борлак(-ка), горлянк6вий вИпин(-на).

АдаПТПЦИОННblй--адаптаційний, при-
стос6вниЙ. 

Адаптация--адаптація, пристосування. 
Адаптироваться--адаптуватися. 
Адвентивны�й (добавочньzй, adventivus)-

адвентивний, додатк6виЙ. 
Адвентиция, adventitia -- адвентиція; 
зверхніЙ шар жилов6ї стінки. 

Аддуктор, adduсtог--аддуктор(-ра), при
відник(-ка). 

Аддуиция, аdduсtіо--аддукція, приве
дення. 

АдеНОИДНblЙ (m1і:ань)--аден6їдний, З(1-
лозуватий. 

Адинамия, аdіпаrnіа--адинамія, безсил
ля.~ 

Адмирan, Pyrarneis аtаlапta--сояцевик 
(-ка) перепасковий. 

Адокса, Adoxa--пиЖ:м:Ичка. 
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AAopanbHbli (nриротовоі1, adoralis)
адор~льниіі,приротовИЙ. 

Agренanин, adrenalinum - а.н;ревалін 
(-ну). 

Ааапия, Rhododendron flаvum--аамія, 
,цр,япоштан( -ну). 

А8иrоспора-ааигосп6ра. 
Ааооспермия, аsоовреrmіа--ааооспер:м:ї,я; 
брак сперматоа6їдів. 

Ааотособиратеп и-ааотоабирачі. 
Амр, Acorus саlаmus-лепеха. 
Аист. Сісопіа-чорногуа(-аа), лелека. 
АистнИlС (грабельнuк, Erodium) - rpa-
бельки( -ль6І(). 

Ай (ленuвєц, Bradypus tridactylus) -
ай(ая) , лінивець(-вц,я) трипмий. 

Айва, Суdопіа-айва. 
Акардия, асаrdіа-ак~рді,я, безсер,Jl;,я. 
Акация, Асасіа-ак'щія:; 

а. бепая, Robinia pseudacacia - ака
ція біла; 

а. жептая, Caragana аrЬоrеsсепs--aІtа-
ці,я ж6вта. 

АИlllариум, акварий-акварій(-ія). 
Акинета, аkіпеtа-акінета. 
Акклиматиаация, ассlimаtіsаtіо-аклі-

:маТИ8~ці,я. 
АккпиматиаироваННblЙ - акліllатиа6ва
ниИ. 

Аккпиматиаировать ,-ся-акліматизува-
fJ'и,-ся. аакліматиаувати,-с,я. 

Аккомодация, accomodatio-аКОМО,Jl;ація. 
Аконитин-аконітИн(-ну). 
Аконтия, асопtіа-аконті,я; жальна нит
ка поліпів. 

Акрания, асrапіа-акранія, беачереп',я. 
Акродонтны�й (дуб, асrоdопtus)-акро
д6нтний; що сидить на версі щелепи. 

Акром ион , acromion - аКРОllі6н( -на), 
плечевий паросток(-стка). 

Акропетапьн ЬІЙ (лuст)-аІ(ропетмьний; 
,цовершк6вий, що наростає вершк6м. 

Активны�й (:НСUднь)-активний, чинний. 
Актиння, Асtіпіа-ЦЕіт8.нь( -ні). 
Аитиномикоз, асtіпоmусоsіs-актиномі-

к6аа. 
Аитиноморфны�й (цветоn, actinomorphus) 
-актином6рфний, променистий. 

Акупа, Саrсhаrоdоп-акула. 
АкупиИ-акул,ячиЙ. 
Акупообрааны�й - акулув~тий; (-Нblе, 
Selachoidei)-акулякИ. 

AnеАрон, аlеurоп-алевр6н(-ну). 
Апеliроновы�й (bepho)-алевр6новиЙ. 
Anексин, аlехіп-алексин( -ну). 
Anецитапьны�й (яйцо )-алецитальний. 
Anкanоид-алькаль6lд( -ду). 
~коrопааа-алькоголЯаа. 
AпKoronb, аlсоЬоl - альког6ль(-лю), 

сп:ирт( -ту). 
AJaаантоис, аllапtоіs-алант6Iс(-са); се
чевий міхуР зародка. 

Anпепоморфиам, аllеlоmоrрhіsmus-але
ло:иорфізм( -:му). 

AnпеПОМОРфНblЙ (nРUднаn)-алело:мор
фниіі, парИстиі!:. 

AnпеПОМОРфbl, аllеlоmоrphае-алело:м:ор
фи. 

ДnnMпTOp, АШgаtоr---a.uіl'~тор( -ра). 

Anпоаома-алоа6ма; аалУчення з 6ко-
лу В клітині. . 

Anпоритмия, аllоrуthmіа-алоритмія. 
Anоз, Аlоё-ал6я. 
Аптей, Аlthаеа-р6жа; 

а. пекарственны�,, А.оffiсіпаlis-про 
скурняк(-ка). 

Anьбатрос, Diоmеdеа-альбатр6с( -са). 
Апьбиниам, аlЬіпіsmus-альбініз:м:(-:м:у), . 
Апьбинос, аlЬіпоs-а:льбін6с(-са). 
Апьбумин, аlЬumіп-альбумін(-ну). 
An ьбуминоиД, аlЬumіпоіd-альбумін,Оl,ІІ; 

(-ду). 
Апьбумоаа, albumosa-альбум6за. 
Апьбумоид, albumoid-альбум6ІД( -ду). 
Апьвеопа, аlvеоlus-альвеоля, дучка І 
Апьвеопярны�,, a!veOlaris-альвеол*,Р-

ний, дучковий; (о cmpoЄ'Uии) - KO~ip-
к6виЙ. ! 

Anьrопоrия-альгол6гія; наука про 6-
дорості. 

AnьпиЙскиЙ. alpinus' - альпійськ й. 
An ьтернативн ЬІЙ (uаС.Jl,єдоваuuе) -а ь
тецнативний, .почерМкниЙ.' 

Аманитин - аJ\1анітин (-ну); грибна 
рута. 

Амарант, Аmаrапthus-щирИця. 
Амариппис, Amaryllis-:марИлька. 
Амастия ,аmаstіа-амастія, безпипк іІ. 
АМбоцептор-а:мбоцlштор( -ра). 
Амбупакрапьны�,, ambulacralis-а:мбу я-
кральний. 

Амбупакры�, 

(-рів). 
Амеба, АmоеЬа-повзУнка. 
АмеБовидны�й (дви:нсение, ameboid )
повзунк6вий, амебуватий. 1 

АмеБоидны�й (дви:нсение, атеЬоі, В)-
повзунк6вий, амеб6їдниЙ. 

Амигдапин-а:мігдалін(-ну). 
Амид-а:мід( -ду). 
Амидокиспота-амідокислота. 
Амидофеноп-амідофен6л( -лу). 
Амип-аміл( -лу). 
Амипааа-амілЯаа. 
Амиповы�-аміловий •. 
Амипоаа, amYlosa-аМіЛЬ6за'1 
Амипоид, аmуlоіd-аміль6їд(- ). 
Амипоидны�-аміль6їдний •. 
Амин-амін( -міну). 
Аминны�й (органивм)-амінов . 
Аминокиспота (а.мuдокuслот аміно-

кислота. 
Амиостения, amyosthenia

кв6лість м'Яснів. 
Амиотрофия, amyotrophia- іотрофlя j 

атрофі,я кістяк6вої м'ясні 
Амитоа, amitosis - аміт6за, п6діл(-лу) 
пр6стиЙ. . 

Амизпия, аmуеliа-а'мієлія; едор6авк-
ток спинного :м:6зку. 

Аммиачны�й (органидм)-ам іяк6виЙ. 
Аммонит, Аmmопіtіs-ам іт(-та). 
АММОНО!l por, Cornu AJ:n пі-а:м6піц , 

(-нов6го) ріг( р6га). І ~ 
Амнион, аmпіоп-амніон(-kу). , 
Амниотический, amniotic

f 
-аМНіОТИ.Чі' 

ниИ. ,. 
АмниотЬІ, Аmпіоtа-амн' ти. І 
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Аморфность - безф6рмність (-ности), 
ам6рфність( -ности). 

Аморфны�,, аmорrhus-безф6рмний,ам6-
рфний. 

Ампулла, amPUlla-ампуля. 
АмпутаЦИА, аmрutаtіо-а:!<шутація, від-

тин(-ну). -
Ампутированны�-ампут6ваний,відт.ятий •. 
Ампутировать-ампутувати, відтинати , 

відт.яти. 
Амфиартроа ,аmрhіаrthrоsіs-амфіяртр6-

ва; малорухливий сугл6б. 
А мфибии (SЄJlf/I·юводuuє, АтрЬіЬіа)-ам-

фібіі, земнов6ЦНі. 
Амфи гония-амфігонія. 
АМфИАИСНИ (губок)-амфідИски. 
Амфинарпичесний (расmенuе)-амфікар-

пічнии; з плодами надземними і таки
ми, що за:к6пуються в з{jмлю. 

Амфимиксис, аmрhіmіхіs-амфімікса; 
змішання ознаІ-t за статевого розмн6-
ження. 

Амфипиренин, аmрhіруrепіп-,-амфіпіре
нін(-ну); речовина ядров6r обол6ни. 

АМфИСТИЛИА-амфістилія. . 
Амфицельны�й (поsвонок)-амфіцельний, 
двобічновгнУтиЙ. 

Амфицернальны�-амфіцеркний •. 
Анабиоз, апаЬіоsіs-анабі6за. 
Анабиотичесний, апаЬіоsus-анабіотич-
ний. 

Анализ, апаlуsіs-аналlза. 
Аналиаирован н ы� Й-аналіз6ваниЙ. 
Анализировать-аналізувати. 
Аналогичесний (орган, апаlоgісus)-ана-

логічний. 
АнаЛОГИА, апаlоgіа-анал6гія. 
Анапьгезия; апаlgеsіа-анальгезія; не
почування б6лю. 

Анальны�,, апаІіs-анальний, відхід
ник6вий; 
а. отверстие, апus-відхІдник(-ка). 

Анамнии, Апатпіа-анамнії. 
Ананас, Ananassa sativa-ананас(-са). 
AHaHaCOBble ,Bromeliaceae-ананасуваті. 
АнаспаАиFi, апаsраdіа-анаспадія; від-
кривання сечівника на спин ці прутня. 

Анастомоз, anastomosis - анастом6за, 
мучення. 

Анастомозировать-анастомозувати. 
Анатом-анатом( -ма). 
Анатомирование-анатомування, розти-
нання. 

Анатомированны�-ана'гом6вании,' роз
т.ятиЙ. 

Анатомировать - анатомувати, розти
нати. 

Анатомичесний (строєние, anatomicus) 
-анатомічний. 

Анатомия, апаtоmіа-анат6мія. 
Анатропны�й (семяпочка)-анатр6пний, 
обернений. 

Анафаза, апарhаsіs-анафаза. 
АнафипаНСИА ,anaphylaxia - анафілак

. сія. 
АнафилантичесниЙ-анафілактИчниЙ. 
АнафРОАизия-анафродиЗія; брак ста

тевого п6тягу. 
Аназроб, апаёrоЬ-анаер6б(-ба). 

Ангиобласты�' angioblastes - ангіоБЛI1-
сти, жилотв6рці. 

Ангиограф - ангі6граф(-фа); прилад 
записувати криву живчика. 

Ангиология, a�).giologia-ангіол6гія; на
ука про жили. 

Ан гиостома--'ангіост6ма. 
АНАРО!"ИНИА, androgynia - андрогінія;, 
ознаки самцл в самиці. 

АНАРОГИНОфор-аНДРОГіноф6р( -ра). 
АНАРОфор-андроф6р( -ра). 
Андроцей (mьzчuночнuк, androcaeum)

андроцеіі( -ея). 
АнемическиЙ,· anaemicus - анемічний,_ 
недокр івниЙ. 

Анемия, апаеmіа-анемія, недокрів'я. 
Анемона (веmренuца, Апетопе) -ане
м6на, сон (с6ну). 

Анемонин-анемонін(-ну). 
Анемофильны�й (веmроцвеmныl)-вітро-
пильний. 

АненцефаЛИА, апепсерhаliа-аненкефа-
лія, безчереп'я. 

Анестезированны�-анестез6ваний,' зне
чулений. 

Анестезировать-анестезувати, знечу~ 
лювати, зпечулити. 

Анестезирующий-анестезійний, знечу
льниИ. 

Анестезин, апаеsthеsіа-анестезfя, зне-· 
чулення, втрата чутливости. 

Ани30тропны�,, апіsоtгорus-ан:ізотр6п-
ний. 

АнизофИЛЛИА (неравнолuсmносmь)-не-. 
рівнолистість( -тости). 

Анипиновы�й (kpacna)-аніліновиЙ. 
Ан имал ьнул ист-ан:імальку ліст( -та). 
Анимальны�й (орган, animalis) - ан:і--
мальний; що стосується тваринного 
житт.я. 

Анис, Anisull1 vulgare-ганус(-су). 
Аннипоз, апkуlоsіs-аНRіль6ва; хвороб-
лива нерух6мість сугл6ба. 

Аномалин , апоmаliа-аномалія, ненор-. 
мальність( -ности). 

Анормал ЬНЬІЙ, апогmаlis-анормальн:ий._ 
ненормальщrЙ. 

· АНОСМИА, аповтіа - аносмія; брак. 
нюху. 

. Антагониам, апtаgопіsmus-антагон:ізм, 
(-MJ')' супротивність( -ности). 

Антагонисты� (МУСКУЛЬ1) - антагоністи, 
СУПРОТИВНИRИ. 

Антарнтичесний, antarcticus - ahtapR-
тичний , південнопол.ярн:ий. 

-Антенна, апtеппа-антена, ВУСИК(-Rа)~ 
АнтериАиапьны�-антеридійний •. 
АнтеРИАий-антеридій( -ія). 
АнтеРОЗОИА-антеров6їд( -да). 
Антибиоз, апtіЬіоsіs-антибі6ва. 
Антиноагулин-аНТИRоаtулfн( -ну). 

· Антилопа, Апtilора-антиль6па. 
Антимеротропизм, antimerotropismus-
антимеРОТРОПІЗМ( -му). 

Антимеры�антимери •. 
Антиоральны�й (полюс, апtіоrаlis)-ан-
тиоральний, протиротовий. 

· Антиперистальтина, antiperistaltica
-антипеРИСТ,аЛЬТИRа. 
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·АнтиперистальтическиЙ, antiperistalti
cus--аитиперистальтИчниЙ. 

',Антисептика, апtіsерtіса--антисептика 
відзаразнення. ' 

Антисептический (вещесmво, antisepti-
cus) -- антисептичний, відзараз-
ний. . 

Антитело (противотело, anticorpus)
Протитіло. 

·.Антитоксин, апtіtохіпum-антитоксин 
(-ну). 

Антифаги н (аггрессин)-антифагін( -ну). 
АНТИфермент-антифермент( -ту). 
Антолиз-антоліва; РОВ'~нання частин 

квітки. 
Антоциан-антоці.нн( -ну). 
Антракотерий, Апthгасоthегіum-антра

котерШ(-ія). 
АНТРОПОИА-антроп6їд( -да). 
Антропологи я , апthгороlоgіа-антропо

л6гія; наука про людину. 
. Антропометрия, аllthгороmеtгіа-антро

пометрія, людоміряння. 
Антропоморф, апthгороmогрhus-антро
пом6рф( -фа). 

Антропоморфизм, anthropomorphismus 
, --антропоморфівм (-му), людуватість 

(-ости). 
Антропоморфны�,, anthropomorphus-
антропом6рфний, людуватий. 

Антропотомия, anthropotomia -- антро
потомія, людор6втин(-ну). 

Анхитерий, Anchitherium -- анхітерШ 
(-ія). 

• Анютины� глазни, Уіоlа tгіСОlог-браТЮІ 
трибарві. 

· Аорта, аогtа--а6рта. 
Аортальны�,, аогtісus--а6ртовиЙ. 
Апатичны�,, араthісus-апатичний, бай
дужий. 

Апа:тия, apathia-аШlтія, байдужість 
(-жости). 

Апельсин, Citrus аuгапtіum-помар{ш
ча. 

Апельсинны�--помаранчовий •. 
Апикальны�й (вер;r;уwечный' apicaIis)
апікальний, вершковий. 

Апланогамета, aplanogameta - аплано
гамета. 

Апноз, аРllоё - апное; відсутність ди
хаНІІЯ. 

АпогаМИfl, ароgаmіа--апогам-ія. 
· Апозома, ароsоmа-апоз6ма; серед6ве 

валУчення клітини. 
Апокарпны�й (гинецей)-апокарпний, не
зр6слиЙ. 

Апоневроз, aponeurosis -- апоневр6ва, 
р6втяг( -гу). 

· Апоневротически й, аРОllеuгоtісus--апо
невротичний. 

.АпорогаМИfl--апорогамія. 
Апоспория--апосп6рія;постання перед
р6стка без утв6рення сп6ри. 

Апотеций -- апотецitl(-ія); 6рган пло-
дування. 

Апотоксин--апотоксин( -ну). 
Апофиза, арорllуsіs--апофіва. 
Апохромат--апохромат( -та). 
Аппарат, аррагаtus-апарат(-ту). 

• АппеНАИКС, аррепdіх--додаток(-ка). 
Аппетит, арреtіtus--апетит(-ту); ох6та 
до їжі. 

• АППОЗИЦИfl (наслоеІіие, арроsіtіо)--апо
зиція, нашарування. 

J),птери и, apteriae -- аптерр, безпе
РІШИ. 

Аптихи, aptychae - аптихи; затулки в 
амонітів. 

Ара, Ara~apa. 
Арабин--арабін(-ну). . 
Арабиноза--арабін6за. 
Аралиевы�,, АгаІіасеае--прочитануваті. 
Арахнология, arachnologia -- арахно.л6,:,, 

гія; наука про павуків. 
· Арбуз, Citrullus vulgагіs--кавУн(-на) .. 
АрБузны�--кавун6вий •. 
Арбутин--арбутИн(-ну). 
Аргинин--аргінін( -ну). 

· Ареал, аrеаl--ареал( -лу), 6бшир( -ру). 
Ареалология, агеаlоlоgіа--ареалол6гія; 
наука про 6бшири поширення . 

· Аржанец, Рhlеum--жИтниця. 
Аристотеле.в фонарь--Арист6телів ліх

тар(-р.н); жувальний апарат морських 
їжаків. 

АРИТМИfl. агhуthmіа--аритмія. 
Арктический , агсtісus--арктичний, пів
иічнопол.нрний. 

Арника, АГllіса-скусівиик(-ка), ариіltа. 
,С. Аройник, Агum--кліщииець(-нц.н). 
Аромат--аромат(-ту), пахощі. 

• Ароматический , агоmаtісus~ароматич
ний, вапашнИЙ. 

Аронниковы�,, Агасеае--кліщинцюваті. 
АрреНОТОКИfl, аггепоtоkіа--аренотокія; 
партеногенеза, що дає самців. 

Арроурут -- ароврут(-ту), марантовий 
крохмаль( -лю). 

Артериальны�,, агtегіаІіs--артерШниЙ. 
Артериола (арmерий",а, arteriola)--ap-
терШка. 

АртеРИfl, агtегіа--артерія. 
Артефакт, агtеfасtlls--артефакт( -ту). 
Ар~роспора--артросп6ра. 
Архегониатны�й (расmение)--архегоні.нт-
ний; із зміною двох поколінь. 

Архегоний -- архег6нШ(-нія); жін6чий 
6рган ,розмн6ження мохів і папо
ротів. 

·Археоптерикс, Агсhеорtегух--археопте
рикс( -кса) , первоптах( -ха). 

Археспорий--архесп6рій( -рія). 
Архибластический (алециmальный--ар-

хі бластИчниЙ. 
Архитектоника (живого вещесmва, ar

сhіtесtопіса)--архітект6ніка. 
Архзстетизм, агсhаеstеti-smlls--архесте
тИзм(-му). 

Асептика~асептика. 
Асептический - асептичний. незараз

ний. 
Асимметричны�и (ааиго.морфныl,� авуm
mеtгісus)--асиметричний, неспівмір
ний. 

· АсиммеТРИfl, asymmetria -- асиметрія, 
неспівмірність(-ности) . 

. Аск (CYMl>a)--аск (аску), мішечок(-чка). 

. Аскарида, Аsсагіs--глИста. 
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Аск~мицеты�. (сумчаmьzе грuБы-аско--
мщети, ,Itllшечкові гриби. 

Аснон-аскон( -на). 
Аскоспора-аскосri6ра. 
Асоматофиты�асоматофіти •. 
Аспарагин-аспараrін( -НУ). 
Аспарагиновы�й (пислота) аспарю'і-
новий. 

• АспеРМИfI, аsрегmіа-аспермія, безна
сіння. 

Аспирационны�,, aspirans - аспірацій
ний. 

АспираЦИfl, аsрігаtіо-аспірація. 
Ассимилировать-асимілювати, засвою

вати. 

• АССИМИЛЯЦИfl, assimilаtіо-асиміляція, 
засв6єння. 

АссоциаЦ!1f1 (растений, assotiatio)
асоціяція, об'єдш1дня. 

• АстеNический, ,аsthеnісus-астенічний, 
кволий. 

АстеНИfl. аsthеnіа-астенія, кв6лість 
(-лости). 

Аотер (стадия, аstег)-зіРlіа. 
Астериск-астериск(-ка); зірчастий ото

літ. 
Астигматизм, аstіgmаtіsmus-астигма

тИзм(-му). 
'Астра.. Аstе,г-гайстра, айстра. 
Астрагал, Astragal us-астрагал( -лу). 
Астросфера, аstгоsрhаега---;астросфера. 
'Аотроцит , аstгосуt-астроцйт( -та), про

мениста клітина. 
АСфИКСИfl (аадущение, asphyxia) - асфі-

ксія. 
Асцидия, Ascidia-асцИдія. 
Атавизм, аtаvіsmus-атавізм( -МУ). 
АтавистическиЙ-атавістИчниИ. 
Атаксия, ataxia - атаксія, р6злад( -ду) 

руху. 
Атактический , atacticus - атактичний, 
недоладний. 

АТИПИЧНblЙ, atypicus-нетип6виЙ. 
АТИПИfl-нетип6вість( -во сти) . 

• Атлант, atlas, аtlаntus-атлант(-та), КО
БИшtа. 

Атлантозавр, Аthlаntоsаuгus-атланто
завр(-ра). 

Атолл-ат6л( -ла). 

Баба-баба. 
Бабка ("ость)~бабl{а. 
бабочка (MomblJlen, Lеріdорtегоn)-ме-

теЛИК(-Rа); , 
б. AHeBHble, Dіurnа-метелики денні, 

денниці; 
б. ночны�,' Noctuodea-метеЛИRИ ніч

ні, нощиці; 
б. сумеречны�,' Crepuscularia - мете

лики вечірні, вечерники. 
Багровы�й - багр6вий, багряний, пур
пуровий. 

багупьник БОПОТНblЙ, Ledum palustre~ 
багно. ' 

бадьян, Dісtаmnus-ясенець(-нця). 

Атопловы�-ат6ловий •. 
Атонический , atonicus-атонічниЙ. бе" 
нЗлрягу. 

'Атония, аtоnіа-атонія; втрата м'ясне
вого напрягу. 

, Атриовентрикупярны�.. atrioventricula
гіs-передсердошлуночк6виЙ. 

Атропин, аtгоріnum-атропfн(-ну). 
Атропны�й (семлпочnа)-атр6пний, ПР9-

сти:ft:. 
Атрофированны�,, аtгорhісus-атроф6-

вании, занИклиЙ. 
АТРОфироваться-атрофуватися, зани

кати. 
" АТРОф~IЯ, аtгорhіа-атрофія, заник( -КУ). 
Аттракционны�й (сфера)-атракційний, 
притяжний. 

Ауксан ометр--авксан6метр( -ра), росто
мір(-ра). 

Ауксоспора, аuхоsрога-авщ;осп6ра. 
Афазия, арhаsіа--афазія, безм6вність 

(-ности). 
Афотический (область)-афотичний, не

освітлений. 
Афферентны�й '(волоюю) - аферентний, 
приносний. 

Ахиллово сухожилие, tendo Achillis-
Ахілів( -вого) сухожилок( -лка). 

Ахроматин, асhгоmаtіn-ахроматин( -ну). 
Ахроматиновы�-ахроматиновий •. 
Ахроматический (веретено)-ахроматич-

ниЙ. 
" Ацефапия, асерhаliа-акефалія, безго

л6вість( -вости) . 
-Ацидофипьны�й (оnсифuльны)) - ацидо-

фільний, КИСЛОТОЛІОбниИ. ~ 
Ацикл и чесии й (цветок)-аЦИRлічниЙ. 
Азренхима-аеренхіма. 
Азроб, АёгоЬ-аер6б(-ба). 
Азротакеис, аёгоtахіs-аеротаRса; орі
єнтування на кисень. 

Азротропизм, аёгоtгоріsmus - аеротро
пізм(-му). 

Азрофип-аерофіл(-ла), повіТРОЛІ6б(-ба). 
Азрофоб (аназроб, аёгорhоЬ)-аероф6б 

(-ба). 
АзрофоБИfl, аёгорhоЬіа-аерофобія, по
вітребоЙння. 

Азрозп ителий-аероепітелій( -лія). 

Бадяга, SроngШа-бодягаJ 
Базальны�,, basalis-базальниЙI 
Базидиапьны�,, basidialis-базидfИниіі. 
БаЗИАий-базидія, підставка. 
Базипик, Осіmиm Basilicum-ваСИЛЬRИ. 
Базилярны�,, ЬаsilагіS-Оf'новнИіі. 
Базипетальны�й (лuст)-базипетальниіі; 
що наростає своєю осн6вою. 

Базофипьны�,, Ьаsорhilus-базофільниі!:, 
основоJпОбниЙ. 

Байбак, Marmota bobac-бабаК(-Ііа). , 
Баклажан-баклажан( -на); 

б. краены�,' помuдор, Lycopersicum 
esculentum - баклажан черв6ний, 
помід6р( -ра); , 
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б. синий, Solanum Меlопgепа-бакла~ 
жан синій. 

Баклан, Рhаlасгосогах-баклан( -на). 
Бактериальны�й (препарат, bacterialis)

бактерійний. 
Бактериоз, Ьаеtегіоsіs-бактері6ва; по
шесні хвор6би в рослин від баRтеріЙ. 

liактериолиз, ЬасtегіОlуsіs-баRтеріоліва. 
Баитериолизин, -- бактеріолівин(-ну); 
РОВЧИННИR баRтеріЙ. 

Бактериологически Й, bacteriologicus
баRтеріологічниЙ. . 

Бактериология, Ьасtегіоlоgіа-баRтеріо
л6гія; иаУRа про бактерії. 

Бактериопурпурин -- бактеріопурпурин 
(-ну). 

Бактериофаг, Ьасtегіорhаgus-баRтеріо
фаг(-га); Rлітина,що поїдає бактерії. 

Бактерицидны�й (вещество)-баRтерицид-
ниЙ; що вбиває баRтерії. 

Бактерия, Васtегіum-баRтерія. 
Бактероид-бактер6їд( -да). 
Балобан, І,'аlсо сhеггug-балабан(-на). 
БаЛblк-балик( -юз,). 
Бал ьзам-бальвам( -му). 
Бальзамин садовы�,, Impatiens Ваlеа
mіпа-бальва:міна сад6ва. 

Бальзаминовы�,, Ваlsаmіпасеае-баль
вамінуваті . 

Бальзамирование , Ьаlsаmаtіо-бальва-
мування.· 

Бальзамировать-бальвамувати. 
БальзамическиЙ-бальвамічниЙ. 
Бамбук, Bambusa-бамбУІ{(-ка). 
Банан, Мusа-баюін( -на). 
Банановы�,, Мusасеае--банануваті. 
Банка (сосуд)-бftнка, слоїк (-ка); (уст-
рu'Чuал)-жбир(жбй:ру). 

Баобаб, Adansonia digitata -- баобаб 
(-ба). 

Барабан (гортанu, tуmрапum)-бара-
бан(-на). 

Барабанны�,, tуmрапісus-барабанний. 
Баран, Ovis агіеs-баран(-на). 
Бараний-баранячий; 

б. язы�,' Оповта echioideS-ГРОМОВИR 
(-Ra) звичайниЙ. 

Баранчики, Primula оffiсіпаlis-перв6-
цвіт( .та) ліковиЙ. 

Барбарис, Berberis vulgагіs-байбарис 
(-су). 

Барбарисов ЬІй-байбарисовий. 
Барбуля, Mullus-барбУля. 
Барви нок , Vіпса-барвінок(-нку); 

б. маЛЬІЙ, У. minor -- барвіНОR хре-
щатий. 

Барс, Leopardus uпсіа-барс( -са). 
Барсук, Meles mеlеs-борсук(-ка). 
БархаТИСТЬІЙ, vеlutіПUS-ОRсамитуватий. 
Бархатн ЬІй-оксамитниЙ. 
Бархатцы�' Tagetes егесtUS-ПОВНЯRИ; 

Т. patulus-чорнобрИвці. 
Бастард, Ьаstагd-бастард(-да), міша-

нець(-нця). -
Бастардирование-бастардування. 
Батибий , Bathybius--батИбій(-ію). 
Батлачик, Аlоресurus-китник( -Ra). 
Батометр--бат6метр(-ра). 
Бахромки (труБы�' fіmЬгіа)-торочкИ. 

Бахромчаты�,' fimЬгіаtus-торочкуватий~ 
Бацилла, Bacillus-бацИля. 
Бациллоноситель--бацильоносіЙ. 
Бацилля р н ы� Й , Ьасillагіs--бацилЯрниЙ. 
Башмачки, Сургіреdіum-черевички( -iB)~ 
Беr-біJ;' (бігу}. 
Беrать-бігати. 
Бегающее (животное, сuгsогіus}:-бігун 

(-на). , 
Беrемот, Hippopotamus amphibius--ri--

попотам(-ма). 
Беrония, Веgопіа--беt6нія. 
Бедерны�,, fеmогаlis-стегновИЙ. 
Бедренец, Ріmріпеllа--бедрИнець(-нця).
Бедро, fеmuг--стегн6. 
Безбелковы�-бевбілк6вий •. 
БезБровы�--Бевбр6вий •. 
Безв.кусие-несмак(-ку). 
Безвкусны�-несмачний •. 
Безволие, abulia-беввfлля. 
БеЗВОЛОСЬІЙ , calvus-беввол6сИй. 
Безвредн()сть, іппосепtіа-нешкідність.. 

(-ности). . 
БезвреДНЬіЙ, іппосепs-нешкідниЙ. 
Безrлазы�,, апорhtаlmus-бев6RИЙ. 
Безrнилостны�,, asepticus-негнильнИЙ .. 
Безrоповы�,, acephalus-бевгол6виЙ. 
Бездетность, defectus іпlапtum-бездfт-

ність( -ности). 
Бездеятел ьн ыІ-бевдіяльнийЙ ;-нечИнниЙ._ 
Безды�анньlй-бевдушний,' неживий. 
Безжизненны�-бевживний •. 
Беззамков ы�-беввамR6вий •. 
Беззащитны�-беввахисний •. 
Беззубка, :Апоdопtа-жабурниця; 
БеззуБы�-Беввубий •. 
Безлепестны�,, apetalus - бевпелюстк6-
виЙ. 

БезлL1стны�-бевлистий •. 
БезмозгиЙ-бевм6вкиЙ. 
Безмякотны�й (вОЛОУіно)-безм'якушевий. 
Безногий, apodus-бевн6гиЙ. . 
Безостны�,, aspinosus -- бевостюк6виЙ,. 
неостИстиЙ. 

Безраковинны�-бевчерепашковий •. 
Безрогий-бевр6гий, шУтий. 
Без"ьядерны�,, епuсlеаtus-бев'ЯдриЙ. 
Без"ьязы�ньІй,, еliпguіs-бев 'явикиЙ. 
Безьlменны�,, іппоmіпаtus-бевіменний .. 
Бекас, Gallinago gаШпаgо-баранчик-
Rpektyh(-ка-на), бекас(-са). 

Белемнит-ч6ртів палець(-льця). 
Белена, Нуоsсуаmus-блекота. 
Белесоваты�-біл.ястий •. 
БеличиЙ-білячиЙ. 
Белка, Sсіuгus-білка, вивіРRа. 
Бепковина-білковИна. 
БеЛКОВЬІЙ (тело)-білковий; 

б. оболочка, sclera - склера, тверда 
обол6на 6чна. 

Белладонна , Atropa Веllаdопriа-беля-
д6на. 

БелобрюхиЙ-бі.іІОчеревий, підласий. 
БеловаТЬІЙ , albidus-білуватий. 
Белозор, Рагпаssіа-біловір( -а6ру). 
Белок, аJЬumіп-біл6К(-ЛRа). 
Белокры�ьник,' СаПа раlustгіs-обравюіL 
Бепокудренник, Ballota-м'Ятgltrник(-ка). 
Белокуры�--білявий.. <-С. 
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,Бепоры�ица,, Stenodus lеuсісhthуs-бі
луха. 

'Бепоус, Nагdus-мИчка. 
'Бепохвост, НаІіаёtоs аlЬісШа-орел-сі-

руватень(-рла-тня). . 
Бепочны�й (оБОJlОЧ/'і.а, аlЬugіпеus)-білу-
ватий. 

.&епуга, Delphinopterus leucas-біЛІЬга. 
Бепы�,' albus-бішШ. 
,БеПf\нка. (беJlЬ1Й мухомор, Agaricus рго

сегив)-мухом6р(-ра) білий; (.моmьtЛЄК, 
Ріегіs)-білан( -на). 

Бентос, ЬепthоS~б{штос(-су). 
Береговой" ІіtогаІіs-береговИЙ. 
.береза, Веtulа-береза. 
'Березовик (абабо/'і., Boletus всаЬег) - баб

ка, підберезник(-ка). 
БереЗОВЬІЙ - березовий; (-Bble, Betula

сеае )-березуваті. 
'Беременеть, забеременеть-вагітніТИj за

вагітніти. . 
Беременнаf\, gгаvіdа-вагітна. 
Беременность, graviditas - вагітність 
(-ности). 

'Берескпет, Еvопуmus-бруслИна. 
Берест (UJШ.Al, Ulmus campestris, и. gla-
Ьга)-берест( -та). 

Берпога-лігво. 
Берцо (берцовая /'і.ость, tibia)-гомілка. 
,Беседковаf\ птица, Ptilonorhynchus ho-

lовегісеив - курінник(-ка), єдвабна 
птиця. , 

Бескипевой, асагішіtus....., безкилевий; 
(-Bble, Rаttіtае)-безкилеві. 

БескиІ!lечны�й - безкишк6вий; (-Hble, 
Асоеlа)-безкишківці. 

'Бесltогтевы�-безпазурий •. 
6ескостны�,, апоssеus-безк6стиЙ. 
6ескровн ЬІй-безкровний. 
Бескры�ьІй,, apterus - безкрилий; (-ble, 

Іmреnпеs)-безкрИлі. 
Беспапы�,, аdасtуlus-безпалий. 
"6еспподие, sterilitas - неплідність( -но

СТИ), Яловість(-вост'и). 
'ЕіеСППОДНblЙ, stегilіs-неплідний~ яло

вий. 
Беспозвоночны�,, аvегtеЬгаІіs-безхре

бетний; (-Hble, Evertebrata) - безхре
бетні. 

'Беспопостны�-безпорожнинний •. 
Беспопы�,, asexualis-безстатіИ. 
.Беспоспедовы�,, aplacentalis - безп6слі-
''довий, безложисЬкОвиЙ. 
Бессе Mf\ н н ы� й-безнасінний. 
ііессемf\нодопьны�-безпрозябцевий •. 
Бессипеть-занепадатд на силах, зне-
силюватися .. 

'Бессипие~безсИллл. 
Бессильн ЬІй-безсилий. 
Бессифонны�;; аSірhопіаtus-безсиф6н
ний; (-Hble, Аsірhопіаtа)-безсифо
някИ. 

'Бесскепетны�-'-безкістяк6вий •. 
Бессмертники" Хегапthеmum-безсмер

тки(-ток.). 
Бессознатепьны�-несвід6мий;; (об.АfОРОЧ-
ньzЙ)-неприт6мниИ. . 

Бесстеuеп ьн ы� Й-безстеблиЙ. 
sессf\жковы�-бe<Jвусиковий •. 

Бестрахейны�-безтрахейний •. 
Бесформенны�,, аmщрhus-безф6рмниЙ. 
Бесхвосты�,, ecaudatus, апuгus-безхв6-
стий. 

Бесхлорофипьны�й (мет/'і.а) - безхлоро-
фільний. . 

Бесцветковы�-безквітковий •. 
Бесцветны�,, achromatosis - безбарвий; 
безк6лірниЙ. 

Бесчепюстны�,, agnathis -:- безщелепий. 
Бесчерепны�-безчерепний;; (-Нblе, Асга

піа)-безчерепні. 
Бесчерешковы�й (лист)~идЯчиЙ. 
Бесчувственны�-нечутливий,' нечутен-
нии. 

Бесчувствие-нечутливість( -вости) . 
Бесщетинковы�-безщетинковий •. 
Бесщупальцевы�-безмацк6вий •. 
Бешенство, hуdгорhоЬіа-сказ(-зу). 
Бешены�-скажений •. 
Бивень'-бияк(-ка). , 
Бигамия-бігамія, двоженство. 
Бигамны�й (вид, bigamus) - бігамний; з 
правдивим статевим поколінням із 
самців та самиць. 

Биззарии-бізарії; мішанці від прищеп
лення у помаранчевих. 

Бизон, Bison аmегісапus-біз6н(-на). 
Билатерапьны�,, ЬilаtегаІіs-білятераль
нии, двобічний. 

Бипивврдин, ЬШvегdіпum - білівердИ:н 
(-ну), жо:вчова зелень. 

Билирубин , ЬШгuЬіпum-білірубін( -ну). 
жовчова червінь. . 

Бипицианин, ЬШсуапіпum-біліці.янfн. 
(-ну), жовчова синь. 

Бинарны�-бінарний,подвійний •. 
Бинокулf\рны�,, Ьіпосulагіs-бінокуляр-
ниЙ. 

Биобла'ст, bioblast-біобласт( -та). 
Биогенез, Ьіоgепеsіs-біогенЄза. 'tp,"; 

Бисгенетический, Ьіоgепеtісus-біогене-
тичниЙ. 

БиогеографическиЙ-біогеографічниЙ. 
БиогеограФИf\, Ьіоgеоgгарhіа-біогео-

графі.я. -
Биолог-бі6лог(-га). 
Биологичесkий, biologicus-біологічниЙ. 
БИОПОГИf\, Ьіоlоgіа-біол6гі.я; наука про 
життя. 

Биомагнетизм, Ьіоmаgпеtіsшus, magne
tismus animalis - біомагнетизм(-му), 
тваринний магнетИзм(-му). 

Биометрика, Ьіоmеtгіа-біометрика. 
Биометрический, biometricus - біомет
ричний. 

БиомеТРИf\ (био.неmРU/'і.а, biometria)
біометрія. 

Биомеханизм, ЬіоmесІlапіsmus-біомеха
нізм(-му); механістична наука про 
життя. 

Биофор-біоф6р( -ра); носій життя. 
!БИОХИМИf\, bioc�lemia-біохемія. 
Биоценоз-біоцен6за. 
БипиннаРИf\, Віріппагіа-біпінарі.я; дво
плавчаста личинка морської зірки. 

Биполf\рны�й (/'і.леm/'і.а, Ьіроlагіs)-біпо
лярний, двополюсний. 

Бирючина, Lіgustгum-бирюЧ:Й:на. 
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6исквитообразны�--бісквітуватий •• 
Биссонооны�--бісусон6сний •. 
l5иссус, bySSus--бfсус( -са). 
5нться (о сердце, nульсе)--БИтися. 
Бифуриация, biIurcatio - біФуркація, 
вилкування. , 

Би'іеносцы�, :Наgеllаtа-джгутківці. 
БлагороАны�й (органиЗ;\f, llolJiliS)--благо-
р6дниЙ. . 

Благуша (колпа"" Agaricus comatus)-
товкач( -ча). 

Бластема--бластема. 
БлаСТОАерма, IJlаstо,іегша.,-бластодер:ма. 
Бпастомер--бластомер( -ра). 
Бластомикоз-бластомік6за. 
Бпастомицеты�бластоміцети,' дріжджі. 
Бласто!"ор, blastOPOI'US-бластоп6р(-ра); 
перюсний рот. 

Бластоцель, blastocoelum - бластоцель 
(-ля); порожнина бластулі. 

Бластула (блаr,;mосфера, blastUla)--бла
стуля. 

БлеАнеть, поблеАнеть - бліднути, зблід-
нути. 

БлеАНОСТЬ, раllог-блідість( -дости). 
БлеАны�,, pallidus--блідИЙ. 
I5пеклы�-збляклий •. 
Блекнуть, поблекнуть-блякнути, збляк
нути. 

Блестящий, llitidus--блискучиЙ. 
Блефаропласт, ыlрhагорlаst-блефаро--

пласт(-та). . 
Близнецы�, gemelli-БЛИ8нЯта. 
Бяизорукий, myopub-короткоз6риЙ. 
Близорукость, mуоріа~короткоз6рість 

(-рости). 
Блок, tгосhlеа-'-:бльок( -ка). 
БлоковиАны�,, tгосhlеагіs-бльокуватий. 
Блоха, Рulех-блоха; 

б. ВОАяная, Daphnia -- водоблішка; 
б. земляная, Наltіса-стрибка; 
блохи, Aphani рtега-бл6хи. 

Блошка-блішка. 
Блошница, Рuliсагіа-блошнИця. 
I5ЛУЖАающий-мандрівний; (нерв, vagus) 
-блудний .. 

Боб, legumell -- струч6к( -чка); Уісіа 
Faba-біб (б6бу). 

150БовиАны�-Бобуватий •. 
150бовник, Amygdalus (Prunus) nana

бобчук(-ка). 
150БОВbJй-Боб6вий; (-Bble, .мотьшь",овь!е, 

Leguminosae )-стручк6ві. 
Бобр, Саstог-бобер(-бра). 
БоБровы�-Бобр6вий;; 

б. жvлище--зерем'ян(-на); 
б. струя--бобр6ве течиво; 
б. Убежище-жерев(-ва). 

Богомол, Mantis геligіоsа-богомільник 
(-ка). 

БОГОРОАская травка (чабрец, ТЬушив)
чебрець(-рецЮ). 

БОАЛИВЬІЙ (о :НCUBOmfIOM) - битливий; 
(ость )-битнИЙ. 

БОАЯК (укр.,осот, Сігsіum)-ос6т(-6ту). 
Божья коровка, Соссіпеllа-с6нечко. 
Бок, lаtus-бік(б6ку). 
БокаловиАны�й (клетка) - келіхуватий. 
Бокал (глааной)-келіх(-ха). 

--
Боковой, Іаtегаlis-бічний; 

б. линия-бічнИця. 
Боконервны�,' Amphineura - двобіЧно-

нервні. 
Бокоплав, Gammarus - бокоплав(-ва). 
БОКОХОА, ТЬошівив vіаtісus-баболіт
ник(-ка). 

Болевой, dolorosus-больовИЙ. _ 
Болезненность, morbiditas - хворобли-
вість( -вости). • 

Болезненны�,, mогЬоsus-хворобливий;_ 
(ощущеnuе )-б6лізниЙ. 

Болезнетворн ЬІЙ ,patogen us-хвороБО-
тв6рниЙ. 

Болезнь, mогЬus--хворбба. 
Болеть, заболеть--хворіти, захворіти ,_ 
Болиголов, Сопіum-болИголов(-ва). 
Болотник , Саllіtгісhе-вирИнниця. 
Болотны�,, раlustГіs--БО))l6тяниЙ. 
Болото--бол6то. 
Боль, аlgіа--біль (б6лю). 
Больной-хв6риЙ. 
Большеберцовы�,' tibialis-великогоміл--
к6виЙ. . 

БольшеглаЗblЙ, mасгорhthаlmісus-ока-
тиЙ. 

БольшеГОЛОВЬІЙ , mасгосерhаlus-голо
ватий, великоголбвиЙ. 

Большеногий, mаСГОРОdus--ногатий, ве--
ликонбгиЙ. 

Большой, mаgпus-великий; maJor
більший. 

БомбаРАИР, Вгасhіnus-гармаш(-ша). 
Бор (лес)-бір (б6ру); (раст., МШum)-

прос.ян~а. 
Борец, Асопіtum-тбя. 
Боровик (белый гриб, Boletus edulis)
білий гриб(-ба). 

БоровоЙ--боровИЙ. 
БОР0Аа, ЬагЬа--борода; (гриб, Сlауа-
гіа)-палочня(-ні). 

БОРОАавка, vеггuса-бор6давка. 
БОРОАавник, Lаmрsапа-прааелень( -ні). 
БороАавчаты�й ,vеггuсоsus-бородавчастиЙ._ 
БороАаты�,, ЬагЬаtus-бородатий. 
БОРОАка (пера, гаmus)--гілка. 
БОРОЗАа, sulсus--бороана. 
БОРОЗАка--борозенка. 
БОРОЗАчаТЬіЙ-борознИстиЙ. 
Борщевик, Негасlеum-борщівник(-ка). 
Борьба~боротьба. 
Ботаник-ботанік(-ка). 
Ботаника, Ьоtа;nіса-ботаніка; наука, 
про рослини. 

БотаническиЙ--ботапічниЙ. 
Ботик, Argonauta агgо-веслЯник. 
БОТРИАИЙ, Ьоtгуdіuin-ботрИдШ(-дія). 
Бочкообразны�,, . coarctatus; doliaris-' 
бочкуватий. 

Бояры�ник,' Меsрilus-глід (глбду). 
Бояры�ница,' Aporia сгаtаеgі-білан 

(-на) жилкуватий. 
Бражник, Sphinx, Dеіlерhilа-сфіюtс 

(-са); Smегіnthus-козир.як(-ка). 
Бранхиозавр, Вгаnсhіоsаuгus-бранхіо

завр(-ра). 
Б рат-бр ат( -та). 
БраХИАактилия, ЬгасhуdаСЩ'liа-брахі
дактилія, куцопалість(-лости). 
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&ра~иопярия; braohiolaria - брахіоля
РІЯ; трипа РОСТІюва личинка морськ6ї 
зірки. 

&ра"'ицефапия, Ьгасhусерhаliа-брахіке
фалі.я, короткогол6вість(-вости). 

&рачны�й (период)-парувальний. 
&РИОЛQГИЯ, Ьгуоl0gіа-бріол6гія; наука 
. про мохи. 
&ровник, Негmіпіum-гермінія. 
Бровь, suрегсШum-брова. 
&родильны�й (грибо,,) - шумувальний, 
шумівний. 

&роди"!:ь-шумувати., 
&родны�й (иога)-броднИЙ. 
&родячиЙ-мандрівниЙ. 
&рожени~.fегmепtаtіо-,шумування, фер-
ментацІЯ. 

&роненосец, Dаsурus-панцерник(~ка). 
&ронзовка, Сеtопіа-олЕшка. 
Бронх, Ьгопсhus-бронх(-ха), дишка. 
&ронхиапьны�,, ЬгопсhіаЦS-бронхов:Ий, 

дишков:ИЙ;. , , 
Бронхиопя, Ьгопсhіоlus-бронхі6ля. 
&руоника, Vaccinium Vitis іdаеа-бру

сн:Иця. 
&русничны�-брусничний;; (-Hble, Vac

сіпіасеае )-брусницюваті. 
&рьlжжеечны�,, mesentericus - от6чин
ний. 

&ры�жейка,' mеsепtегіum-от6чина, от6-
ка., ' 

&ры�гапьце,, Sрігасulum-п6рскавка. 
&рюква, Brassica Napus уаг. esculenta
бруква. 

&рюхо; vепtег-черево; 
&рюхоногие, Gastropoda' - черевон6ги, 

(ед. ч.)-черевоніг(-н6га). 
&рюхоперы�-черевоперий •. 
&рюхоресничны�-черевовійчастий •. 
&рюшина" регіtопаеum-очер{шина. 
&рюшко, аЬdоmеп-черевце. 
&рюшной, abdominalis, vепtгаlis-черев-
ний. 

&УГОРКОВblЙ, tuЬегсulагіs-горБR6виЙ. 
&угорок, tuЬегсulum-горб6R(-бка). 
&угорчаты�,, tuЬегсulоsus-горбкув"'атиЙ. 
&угристооть, tuЬегоsіtаs-горбкуватість 

(-тости). 
&угриоты�,, tuЬегоsus-горбкуватий,гор

бастий. 

ВагинаПЬНblЙ (влагалищ1tый' vaginalis)
ва'Іінальний, піхв6виЙ. 

Вазодипятатор, vаsоdilаtаtог-жилопо
ш:Ирник(-ка), нерв(-ва) жилопошир
ний. 

Вазоконотриктор, vаsосопstгісtог--жило
стискач (-ча),нерв(-ва) жилостискний. 

ВазомоТОР , vаsоmоtог-вааомот6р( -ра), 
жилорушfй(-іЛ). . 

вазомоторны�й (сосудодвuгаmельиьzіі, уа
som6torius) - вааомотор6вий, жило
руховий. 

Ваііда, Іsаtіs-синильник( -ка). 
Вакуоля, vaCUOla-ваку6ля. 
Валериана (мауи, Valeriana) - овер'лн 

(-ну). 

&удра, Glесhоmа-роахідн:ик(-ка). 
&узина, Sambucus-буаина; 

б. красная, s. гасеmоsа-буаина чер-· 
в6на; 

б. травяная, s. Ebulus-буаиналлова; 
б. черная, S. nigra -- буаина ч6рна. 

&узин ник-буаник(-ка) . 
&узинны�-буаин6вий •. 
Буйвол ,Buffelus bubalus-буйвол( -вола) .. 
&ук, Fаgus-бун: (бука). 
&укашка-куаька. 
&укашник чеРНЬІЙ, Jasione mont.ana-

а:галИк-трава. 
&уковы�-буковий;; (-Bble, Fagaceae)-

БУІ~уваті. 
&улавка (9иmомологич.)-прИшпилька. 
&улавница (борода, Сlаvагіа)-палочня. 

(-ні). 
&улавовидны�,, Сlаvаtus-булавуватий. 
&улавоусы�,, СlаУісогпіа, Rhopalocera-

булавовусі. 
&улавчаты�,, clavatUS-булавистий. 
&уланы�-буланий •. 
&ульон (масиой)-бульй6н( -ну). 
&урак, Веtа-бу,рлк(-ка). 
&урачка, АlУSSUЦ1-бор6давник(-ка). 
&урачник, Вorгаgо-огір6чник( -ка). 
&урачниковы�,, Воггаgіпасеае-шерстко-. 

листі. 
&урєвестнин, Рuffіпus-буровісник(-ка). 
&уры�,, fuscus-БУриЙ. 
&урьяны� (группа)-бур'янИ. 
&утень, Chaerophyllum - моркв'яник: 

(-ка). 
&утерлак, Рерlis-щербик( -ка). 
&утон-п-Ул'янок(-нка). 
&blК, Воs-бик (бика); 

б. домашний, В. taurus - бик(-ка} 
свійський; 

б. первоБы�ньІй,, В. primigenius--TYP 
(тура); 

Бы�и,, Воvіdае-бикуваті. 
&ы�троростущий-скорор6слий,' росто
витий. 

&ы�трьІй,, ргоmрtus-бистрий, прудкий .. 
(Бистрі 6чі. Прудкі ноги). 

Бы�-п6бут(-ту) •. 
&ы�ок-бич6к(-чка);; Gobius - бич6к 

(-ка). 

валериановы�,, уаlегіапиз-овер 'лновий~ 
Валик, vаllum-вал6к(-лка). 
Валл иснерия, VаlliSпегіа-валіснерія. 
Вальдшнеп, Всоlорах гustісоlа-слуква,. 
валюшень. 

Вампир, VаmругUs-вампір(-ра). 
Ванесса, Vапеssа-сонцевик(-ка). 
Ван или н-ванілін( -ну). 
Ваниль, Vапillа-ваніля. 
Ван ил ьн ы�-ванільний •. 
Вапити, Cervus сапаdепsіs-вапіті, ІЩ
надський 6лень (6леня). 

Варакушка, Luscinia svесіса-синьо-, 
шийка. 

вариационны�-варіяційни:li.. 
Вариация, vагіаtіо-варілція, відміна. 
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Вариетет , vагіеtаS-варіетет( -ту), від
мінок(-нка). 

Варикозность, vагісоsіtаs-варик6зність 
(-ности). 

варикозны�й (уmолщен.ие, vагіеоsus)-ва
рик6зний, чоткуватиЙ. 

• Васипек, Сепtаuгеа-вол6шка; 
в. гопубой, С. Jасеа-нагол6ватв:и; 
в. wероховаты�,, С. Scabiosa-труслин 

(-ну). 
Васипистник, Тhаliсtгum-рУтвиця. 
'Васкупеза-ва:'скуль6за. 
васкупезны�,, vascu�0Sis-васкуль6зниЙ. 
Васкупяризация, vаsсulаГіsаtіо-васRУ-
ляризація, крояопостачання. 

Вата, gossypium-вата. 
ватны�й (о сборах)-ватяний. 
Вахта, Мепуапthеs-бобівник(-ка). 
'Вая-вая. 
ВвеАение, іmmіssіо-заведення, впро-
вадження. 

ВВОАНОЙ (сифон.)-увідюШ. [(-ку). 
ВАавпение,' іmргеssіо-втиснення, втиск 
вАавпенны�,, іmргеssus-втИснутиЙ. 
8АОХ, іпsрігаtіо-вдих(-ху). 
вАы�ание,, іпsрігаtіо-вдихання. 
вегетативны�й (орган., vegetativus)-ве-

І'етатИвниЙ. 
вегетационны�й (период, vegetationalis) 
-веtетаціЙниЙ. 

Веерница, -Аluсіtа-пірначка. 
BeepOKpblnble, Stгерsірtега-віялокрИлі. 
веерообразны�-віялуватий •. 
везикупезны�й (пуаыlчаmьlй,' vesiculo-
sus)-пухирчастий .. 

везикупярны�,' vеSісulагіs-пухирцевий . 
• Вейник, Саlаmаgгоstіs-очеретник(-ка); 

в. наземны�,, С. Еріgеіоs-куничник 
(-ка). 

ВеЙсманнизм-ваЙсманнізм(-му). 
Веко, раlреЬга-повІка. 
Вепигер, vеligег-веліtер( -ра), вітри
лець( -ль ця) . 

Вепингтония, Sequoia gіgапtеа-велінt
т6нія. 

Вепичина естественная-прир6дні р6з
міри. 

Вепум (парус, vеlum)-вітрильце; (у 
медуа)-прапорець( -рц.я). 

Вепьвичия, Welwitschia-вельвІчія. 
Вена, vепа-вена. 
Венец, согопа-вінець(-нц.я). 
Венечник, Апthегісum-віхалка. 
13енечны�,, согопагіus-вінцевий. 
Веничник, Lepidium гudегаlе-вонЮчка. 
венозны�,, vепоsus-венний. 
вентрапьны�,, ventralis - вентральний, 
черевниЙ. . 

Венчин, СОГОllа-він6чок( -чка); (агеоlа) 
-вінець(-нця:). 

Вербейнин, Lysimachia-вербозІлля. 
Вербена, VегЬепа-вербена. 
вербеновы�,, VегЬепасеае-вербенуваті. 

• ВерБПЮА, Camelus-верблЮд(-да). 
ВерБПЮАна, Согіsрегmum-верблЮдка. 
'Вер бп южи й-верблюжий. 
Вербопоз (чеРllоmал, Salix pentandl'a)

верболfз( -JI:6зу). 

Вереница-ключ (-ча). 
• Вереок, СаІ1ипа, Егіса-верес(-су). 

BepeOKOBble, Егісасеае-вересуваті. 
Веретеница, Апguіs-падалиця, вере-
тільниця. 

Веретенник, Lіmоsа-ГРИЦИК(-Rа) . 
Веретено-веретено. 
веретеновиАны�,, веретенообразны�й 

(1іll.еm1іа, fusіfогmіs)-веретенуватиff. 
Вероника, Vегопіса-веR6ніка. 
Вертеж (болеан.ь овечья)-мотилиця, кО
ловатиця. 

Вертеп, tгосhапtег-6вороть(-ті). 
вертикапьны�,, verticalis - вертикаль
НИЙ, сторЧОВИЙ, простовИсниЙ. 

Вертиwейка, Jynx tогqUіllа-крутиго
лов(-ва), крутигол6вка. 

Вертпуг, tГОСhапtег-6вороть( -ті); (о ucv
сєкомьtх)--кульшівка." 

вертпужны�,, tгосhапtеіісuS-QВОРОте
вий; (впадин.а, acetabulum)-:-кульшо
ва влог6вина, панівка. 

Вертопиот, Ароdегus-листозвlй( -ія). 
Вертячка, Gугіпus-вертик( -ка). 
верхнечепюстны�,, mахіlIагіs-верхньо-
щелепний. 

Верхний , suрегіог-верхнifi,горішв:іЙ. 
Верховка, Leucaspius dеliпеаtus-вів

с.янка. 
Верхоцветник АВОЙНОЙ, dichasium-р6З-
виледь( -льня), дихазіЙ( -ія). 

верхуwечны�,' apica1is-веРІ;!!КОВИЙ. 
Верхушка, арех-верш6к(-шка). 
Вес, pondus-Bara. ' 
Веоепка, Pha'llus іmрudісus-вонюча ве
селка. 

Весенний, vernus, vегпаlis-:-весн.яний. 
Веспо (.моmыл1іовогоo вен.чи1іа, аlа)
крильце. 

Веспоногий, stеgаПОРОdus-веслон6гий; 
в. раки, Copepoda-веслякИ. 

Веснуwки, ерhеlidеs-веснянюі, ласт'о
виння. 

веснущаты�-веснянRуватий,' ластува
тиЙ. 

ветвистоуоы�e (ра1іи, Сladосега)-блоm-
ківці водяні. ' 

ветвисты�,, гаmоsus---гілл.ястий. 
Ветвпение-галУження. 
Ветвь, гаmus-гІлка. 
Ветвящи ЙСІІ ,ramifricans_ розгалужениі 
Ветер-в ітер( -тру). 
Ветка, гаmus-гілка, (соб.)-гілл.я. 
Веточка, гаmulUS-ГІлрчка, гаЛУЗОЧRа. 
Ветреница (ан.емон.а, Апетопе) -- ане-
м6на, соп (с6ну). 

ветроцветны�й (ан.емофильн.ы)--анемо-
фільниЙ, вітрозапильний. 

Вех, Cicuta--Bixa. 
вечнозепены�-всезелен:ий •. 
Вещество, substantia-реЧОВИЮ1; 

в. краСllщее-барвник(-ка). 
ВзаИМОАействие--взаємодіяння, взаємо-
чИн(-ну) . 

ВзаимоотноwеНИIІ-вза(:МllНИ. 
Взаимопомощь--взаємоп6міч(-мочі). 
Взвеwивать ,взвесить-важити, зважити, 
ВЗГПЯА--п6гляд(-ду). -
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ВЗАох-зідхаlЩЯ. 
ВЗАрагивание-здригання. 
ВЗАуваТЬСR, ВЗАУТЬСR-здиматися, зду-
тися. 

ВЗАутие, іпtіаtіО-;-ЗДИМ(-М'у), надим(-му). 
8зАуты�t,, іпflаtus-здУтий, надутий. 
взАы�ать,, ВЗАохнуть-зідхати, зідхну
~,ти. 

Взпет-зліт (злету). 
Взмах-п6мах( -ху). 
Взор (врение, sресtus)-зір (з6ру). 
Взросп ы�-дор6слий •. 
ВЗRТОК-УЗЯТОК( -тку). 
Вибракупярия, vіЬгасulагіа-вібракуля-

рія; відпихачка в моховатки. 
Вибрація, vіЬгаtіо-вібрація,дрижання. 
Вибрион, vіЬгіо-вібрі6н(-на). 
Вибрировать (дрож:ать) -- вібрувати, 
,.' дрижати, тремтіти. 
Виверра, Vіvегга-вівера. . 
Вивисекция (ж:ивосечение, vi~isectio)--

вівісекція: 
8игонь, Lama Уісипіа-віІ'6нь(-ні). 
ВИА (внешний,)--вигляд(-ду); (таксоно-
. мичеСУіий,sресіеs)-вид (виду). 
ВИАовоit (привнаУі, specialis)-видовИЙ. 
ВИАоизменение ,vагіеtаS-Відмінок( -нка). 
ВИАоизменяемость, tгапsfогmаtіо-змін-

ність( -ности). 
ВИАообразование-в~дотв6рення. 
ВИАообразоватепьн ы�-видотв6рний •. 
Викаризм, vісагіsmus-він:арИзм(-му). 
Викарирующий (вид, vісагіus)-викарШ
~.·ний, заступний. 
викарны�іі,, vісагіus-вікарний, заступ-
~ний. 
Виктория, Victoria геgіа-вікт6рія. 
Вип ка (у птиц, fuгсulа)-вИ;лка. . 
в'ІІпообразны�,, dісhоtоmus-вилкуватий, 

розс6хуватиЙ. 
виннокаменны�й (Уіислота, tartaricus)--
винник6виЙ. 

винны�й (Уіислота)-вИнниЙ. 
ВинограА, Vi tіs-виноград( -ду). 
винограАны�-виноградний •. 
8инограАовы�,, Vіtасеае-виноградува-

ті. 
8интообразны�,, sрігаliS-І'винтуватий. 
Вирупин-вірулін(-ну). 
Виокоза-віск6за. 
Вискозиметр-віскозИметр(.тра). 
ВИСКОИА--віск6їд(-ду). 
8испокры�ка,, Raphidia-верблЮдка. 
Висок, tеmрus-вис6н:( -ска). 
8исочны�,, tеmрогаlis-виск6виЙ. 
висцерапьны�й (скелет,vіsсегаlis)-вісце-

ральний, нутрощевий. 
в:1сцин~вісцйн(-ну); слиз зозулинцю-
ватих рослин. 

ВитаЛИЗI\1, vіtаlismus-віталfзм(-му). 
'Витзлиот-піталіст( -та). 
8итапис·гичеокиЙ-в1таЛіСТИЧНИЙ. 
Витапьнь!й, vіtаlis-вітальний, життьо-

вий. 
'Витамин, vіtаmіпum-вітамін(-ну)· 
SитсППИН, vіtеlliІіum~вітелін(-ну), ЖОВ

. тковIlна. 
вителофаг, vіtеllорhаg--вітелофаг( -га). 
ВИТЬ гне ЗАа-моСТИТИ гнізда. 

Витье гнеЗА-мостіння гнізд. 
Витютень, соlитЬа palumbus - при:nу

тень( -тня). 
Вихревой (строение)- вихровий. 
Виwенник-вишник(-ка); (гриб, Agari
сиБ prunulus)- пfдвишень( -шия). 

вишнеsы�й (Уілей)-вишневий. 
Вишня, Prunus сегаsus-вишня' Phy-

salis Аlkеkепgі-мохУнка. ' 
Вкпючение-ВКЛlочення, залучення: (те-
ло)-вкраплина, включина. 

ВкопачиваНИ0 -- вган.яння, заган.янн.я:. 
Вирапление-вкраплина. 
Вкуо, gustus-смак(-кУ). 
Виусовой, gustativus-смаковИЙ. 
Вл"га, humог-вол6га. 
Впагалище, vаgіпа-піхва. 
влагапищны�,, vaginalis - піхв6виfi: 

(с влагал,uщем)-піхвИстиЙ. 
Впажность, humiditas- вол6гість(-ости) 

вільгість( -гости). ' 
впажны�й (камера, humіdиs)-вол6гиЙ. 
ВпасоеА, Тгісhоdесtеs-волосяк( -ка). 
Впечение, stіmиlus-п6тяг( -гу), п6ваб 

(-бу). 
Впияние-вплин(-ву). 
Вместипище, receptaculum -- вмісти
ще. 

Вместимость, capacitas - місткість 
(-ости). 

8недрение, intususceptio - втискання, 
заглиблення, всИлення. -

внеипеточны�й (пuщеварение, extracellu~ 
.1агіs)-нозаклітИнниЙ. 

ВнеППОАНИК, exocarpium -- об6плодень 
(-днл). 

в~lепорошицгвы�,, Есtоргосtа-позаВіД
хідник6ві. 

Внешний, ехtегпus-з6вніцш:ій, звер
хній. 

внезмбриснапьны�,, extraembrionalis-
ПОS:1зародк6виЙ. 

ВlіУН, -иа-ОНУК(-l';а), онука. 
Вtlутренний, іlltегпus-серед6вий, уну-
трішнШ; (сало)--нутр.янИЙ. . 

BHYTpeHHIJOT.1, splanchna, viscera--HYT
рощі(-щів). 

8нутреННОСТliьай - путрощевий, нутро
винний. 

Внутренвость-середина, нутр6вина. 
внутриБрющны�,, intraabdominalis' -
середочеревний . 

8нутривенны�,, intravenosus -- середо
венний. 

ВНУТРИБИАОВОЙ, intraspecialis - середо
видовий. 

внутрикпеточны�й (пищеварение, intra
сеІІ ulагіs)-середоклі тинний. 

8нутриппацентарны�,, illtraplacentalis--
середоложиськ6вий, середопослід6-
виП. 

ВНУТРИППОАНИН, el1docarpium -- серед6-
плодень(-дня) . 

внутрипорошицеsы�,' El1topracta-cepe
довідХіДНИlt6ві. 

ВНУТРИСООУАИСТЬ!Й, intravascularis 
середожильний, інтравасн:ул.ярнии . 

внутритканj!вы�й -- середотканинний. 
внуча.ны�й (о %леm1(е)-онУ~а.· 
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Внушать, внуwить-навівати, наВІЯТИ. 
Внуwение, suggеstіо---'-навіяння; (про-

цесс )-навіювання. 
Вобла, Rutilus rutilus caspicUs-в6бла. 
вогнуто-вы�укльІйй - УгнУто-опуклий. 
ВОГНУТОСТЬ, excavatio-угнУтість (-тости). 
вогнуты�,, excavatus-угнУтиЙ. 
Вода, аquа-вода; 

в. дождєвая-вода дощова, дощівка; 
в. ключевая-вода джерельна, дже

реЛЯlша. 
водноБолотны�й (растение) - водянобо-
л6тяниЙ. 

всдны�й (11ультура, hуdгаtus)-в6дянпIf. 
Водокрас, Нуdгосhагіs-жабурнил (-ка). 
водокрасовы�,, Hydrocharitaceae.- жа-

БУРНИІіуваті. 
Водолюб (жук, НуdГОllS)-ВО,1ІЯН( -юі); 
(раст. , Hyd�'ocotyle)-щитолйсІПШ( -ка). 

водолюБивы�,, hуdгорhіIUS-ВО,1ІолЮбпиЙ. 
Водомерка , Нуdгоmеtга-водомірка. 
водоносны�й (ткань, llуdгорhогus)-во-
довмісний, водон6сниЙ. 

Водопой-водопій( -п6ю), водопійло. 
Водопровод (моага, аquаеduсtus)-водо

провід(-в6ду). -
Водопроницаемость - водопрохідність 

(-ности). 
Водородобаllтер ии-воднебактері Ї. 
ВОДОРОСЛЬ, A�ga-в6дорість( -рости); 

в. баГРЯНІ,lе, Rhodophyceae-B6popo
сті черв6ні; 

в. Буры�,' Phalophyceae - водорості 
бурі; 

в. диатомовы�,, Diatomophyceae-B6-
доро сті-двійчатки ; 

в. зелень,е, Сhlогорhусеае-в6дорості 
зелені; . 

в. синезєлены�,, Cyanophyceae-B6::\o
рості синьозелені , в6дорості~роз
дрібняюі; 

в. сцеплянки, Сопjugаtае-в6дорості-
зчіплЯнки. . 

Водосбор, Аquilеgіа-6РЛІІКИ. 
Водосвиниа, Hydrochoerus capybara-
водосвИнка. 

Водоснабжен не-водопостачання. 
Водя нистость-в6дявість( -вости). 
водянисты�,, aqllosus-в6дявиЙ. 
Водяной (органиам, aquaticus)-водянИП. 
ВозБУДИМGсть-ЗБудливість( -во сти) . 
возБудимы�-зБудливий •. 
Возбудител ь-збудиик( -ка). 
Возбудительньrй, возбуждающий-збуд-
ний. 

Возбуждать, возбудить - збуджувати, 
збудити. --

Возбуждение, emotio-зБУдження. 
Возврат , геgгеssіо-повор6т( -ту), рефе

сія. 
'возвратны�,, геgІ'еssus-повор6тн·,Й, зво

р6тниЙ. 
возвы�еrіие,' еmіпепtіа-підвИщення. 
ВозвьrшеlНIОСТЬ, prominentia - ВГСТУП 

(-пу). 
возделы�ание-плекання,ви:к6хування •. 
ВОЗДУХ, аёг-повітря. 
воздухо'іосны�,' рпеumаtісus-повітря
ний. 

Воздуwньrй (ILорень)-повlтряниЙ. 
Возмужалость , рuЬегtаs-змужнілість 

(-лости). 
ВозмужальrЙ-змужнілиЙ. 
Возмужать, pubescere, щlоlеsсеге-змуж-

ніти. 
Возникновение-постання, виникнення. 
80зобковление-Віднбвлення. 
возобновленны�іі-відн6влений •. 
Возобновлять, возобновить--відновля-

ти, відновити. 
Возраст-вік (віку). 
возрастны�-віковий •. 
Возрождение, геgепегаtіо-відр6дження;· 

resti tutіо-відн6влення. . 
Воин (муравей)-вояк( -ка). 
ВоЙ-виттЯ .. 
ВОЛАьrр ник, СисиЬаlив-дутень( -тня). 
ВолевоЙ-вольовЙЙ. 
Воли, Callis Іирив-вовн(-ка). 
80лнисты�,, uпdulаtus-хвилЯстиЙ. 
Волнуwна, Lactaria torminosa в6внянка 
Волосик, АПСhusа-воловйК(-ка). 
ВОЛGАуwка, Bupleurum -- лаекавець 

(-вця). 
Волокнина, fibrinum - волокник(-ка),. 
фібрин( -ну). 

Волонн ИGТОС7Ь-ВОЛОІінястість( -тости). 
Волокнистьrй, fіьгоsus-волокнастий .. 
Волокно, fibl·a-Болоки6. _ 
волокнообразNы�,, fіЬгоіdeUS-ВОЛОІ{НУ-· 
ватий. 

Волоконце , fіЬгіllа--воЛок6нце. 
Волос, рilum-в6лос(-са); (соб.)-вол6сся .. 
Вопооатии, Gordius aquaticus -- в6лос-

( -са). 
80лосатость, pOlytrichia - волосатість 

(-тости) . 
80лосаты�,, рilоsus-волосатий. 
80ЛОСИНl1 (летучек)-вол6ссячко. 
Волосинна-волосИнка. 
ВСЛОСО1стьrй (семена, лист) - волосИ-· 
стий. 

Волоснец, Еlуmus-колосняк( -ка). 
80ЛОСНОЙ, саріllагіs-капілярний; воло
скуватий; (что 'J(асается. водоса)-во-· 
лосовий. 

Волосок-волос6к(-ска); trichoma - во-
лосИнка. 

волосообразны�--волосуватий.. , 
Волосяной (покров, ріlагіs)-волосяпИЙ. 
Волчий , luріпus-в6вчий; 

... пасть, rictus luріпus-в6вча паща .. 
ВОЛLlНИК, Dарhпе-в6вче лико. 
Волютин-волютИн(-ну). 
Волютиновьrй (спорогеННЬ1Й; верно)-во-· 
лютиновий. 

Воля, vоluпtаs-в6ля. 
Вонючий, fоеtіdus-вонючий; (с.мрад
ньzЙ)-смердЮчиЙ. 

Вонючка, Mephitis - вонючка; (жук, 
Вlарs)-смерд(-да). 

Воображение-уява. 
Вор пальмовы�,, Birgu lаtго-поночій-

(-чія) кок6совиЙ. 
Ворвань-тран(-ну) . 
Воробей, Раssег-горобець(-бцЯ). 
Воробейнии, LithosJ;ermum - горобей--

ииь:(-иа)·С . 
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вороБы�нlьIй,, раssегіпш; - горбб'.нчиИ; 
(-Hble, Раssегеs)-горобчакИ. 

Ворон, Corvus согах-крук (нрука). 
Ворона, CorvllS согпіх c:t согопе--вор6на, 
Йва. 

Воронец, Асtа;еа-чернець( -рцю). 
Вороний-вор6нячий, І'ав'.нчиЙ; 

в. глаз, Рагіs-вор6н,яче 6Ко. 
Вороника, Еmреtгum-БОДЯ:НRа. 
Воронка, іпfuпdіЬulum-лійка. 
воронкQобразны�,, infundibllliformis 
лійкуватий. 

Воронов (яйцо, .КРЬZЛО)-Rрун6виЙ. 
Bopohoiii-вороиИЙ. 
BOPOHbI,Corvidae-нрукупаТі,вороиуваті. 
Ворота, рогtа-вор6та. 
воротниковы�іі (J1,!озг)-комірцевий. 
ВОРОТНИЧКОВЬіііі (биченосеЦ)-І\омірцевии. 
BOPOTHbliii, рогtаlis-вор6т.нниЙ. 
Вореиика, vіlllls-ворсина_ 
вореинчаты�іі (оболочка)-ворсянИіі. 
80рсисты�й (.лист, villOSlls)-волохатий. 
130рсянка, Dірsасus-черсак( -ю1). 
ворсю-Іиовы�,, Di рsасt;ще-черса.f,уваті. 
Ворчать (о собакє)-гарчати; (о /'іошке)-
мурчати, ВОРІ{Qтати. 

ВОСК, сега.-віск (в6ску). [ватий. 
восковиАны�,, ceroideus, сегаtus-воСRУ
Восксвица (nлюва)-восковЙця. 
80СИQВОЙ, сегеus-восковИЙ. 
80спитание-вихованн.н. 
ВОСПРИИМЧИВОСТЬ, sепsіЬі1іtа.s-сприЙ-

нЯ:тливість( -во сти) (на щ6). 
вослриііімчивы�іі,' sепsіЬШs-сприйнЯ:тлп

вий. 
Всспринимать,-нять-сприймати,СПРШ:

нЯ:ти. 
ВОСПРИRтие, perceptio - сприЙнЯ:тт.н; 
(nроцєсс)-сприймання. 

Воспраизведение, l'eproductio - відтв6-
рення. 

восі1роизводительны�іі,, reprodllctivus
відтв6рн~Й. 

Восстановление, геstіtutіо-віДн6влен
ня; (nроцесс)-відновлЯ:ння. 

ВосетановляТl. ,-вить-відновляти, від-
новити. _ 

ВОСХОАящИііі-догірний, відземний. 
ВосьмилучевоЙ-восьмипромінниЙ. 
Вс wерия , Vаuсhегіа....:.....Воmері.н. 
ВОШЬ, Pedicullls-B6ma, (соб.)-нужа; 

в. галовная, Р. сарitіs-в6ща голо
в'.нна· 

в. курин'ая, Мепороп palIidum-в6ша 
куряча; . 

в. лаииая, Pediclllus pubis-в6ша ло
бик6ва; 

в. платяная, Р. vеstішепtі - вбша 
одежна; 

в. травяная, тля, Aphis- попілИця. 
Впадина, саvеа-западина. 
впалы�,, сопсаvus-запалии. 
ВпечаТПИТЕльность,іmргеssіЬilіtаs-врнз-

ливість( -ВО сти) . . 
впечатлительны�іі,, imperessibilis - враз
ливиЙ. 

Влитьівание, аЬsогрtі6-вбиранн.н. 
впиты�атьb ,-тать ,-ся-вбира:rи, увібр а-

ТИ,-ся. 

впры�кнвание,, іпjесtіо-вп6рскуванн.н. 
впры�киватьb ,-нуть, injicere - вп6рску-
вати, вп6рснути. 

впры�нутьlііі-впбрснутии •. 
Врастать, враети--вростати, врости. 
вращательны�іі (сустав, гоtаtіvus)-обер-
тиии, обертальний. 

Вращен не, vегsіо-обертанн.н. 
Вред, поха-шк6да. 
Вредител ь-шкідник(-ка). 
BpeAHbliii (влияние, посепs)-шкіднИft. 
8ремениы�іі,, tеmрога1іs-ти:мчас6виИ. 
врожАенIiы�іі,, congenitus - прир6дже-

ний, прир6дний, родимий. 
8роешиііі, іппаtus-вр6слиЙ. 
всасы�ание,, imbibitio-всисанн.н. 
всасьlвательtlы�-всисний •. 
всасы�ать,, всосать-всисати, увіссати, 
всм6нтувати, всмоктати. 

всасы�атьb ,-ся (вnиmьzвать,-ся)-вбира-
ти,-с.н. 

Есасы�ающий-всисний •. 
8сеЯАtюе (животн.)-всеїд(-да). 
8скры�іітьb ,-кры�ь,, іпsесаге-розтинати. 
розтяти, розрізувати, розрізати. 

вскрытеe (трупа, sесtіо)-р6зтин(-ну). 
всflры�ь!ііі-розтятии,' розрізаний. 
вспученны�іі-обдутий •. 
Вспучивание, meteorysmus - обдиман

ня. 

вставочны�й (отдел ;)lСєлєз)-вставнИЙ. 
Встре~заеl\lОСТЬ (вида)-знахідність (-но

сти), стрівальність(-ости). 
ВСХОДИТЬ, взоіііти-:-сх6дити, зійти. 
всходы�сх6ди;; (кустистЬІе) - вруна, 
руна. 

Всхс;несть-сх6жість( -жости), зіх6жість 
(-жости). 

8торичнопокравны�й - вторинпопокр6в-
НИИ. 

8торичнополовоЙ-вторинностатевии. 
8торичны�,, sесuпdагіUS-ВторИнниИ. 
второстепенны�й (признак)-другоряд-
НИИ.

Вуалех~ост-вуалехвіст( -хв6ста). 
ВХОА, аdіtus-вхід (вх6ду). 
Вшивость , реdісulоsіs-вошивість (-ЕС

сти). 
вшивы�-вQшивии •. 
вьібрасыlатьb (ce.meha)-ВИRидати, вики
нути. 

вы�расьlвающийй (протОК)-ВИRИДИИЙ. 
вы�одковьІйй (cy.mfia)-розрбдниЙ; (nти-

ца, пudifugus)-вивод6виЙ. 
вы�одноііі (проток)-вивіднИЙ. 
В ь!ВоДок-вивіД( -воду). 
вы�иб,, сurvаtuга-вигин( -ну). 
вы�ибание-вигинанн.н.. 
8ы�нивзть,, вы�нить-вигнивати,' ВИГНИ

ти. 

вы�нутость,, сопvехіtаS-Бигпутість (-то
сти). 

8blrOHKa (растений)--вигін(-гону) , ви
ганЯ:нн.н. 

ВЬіГОНЯТЬ (листья)-виг6нити, виганя
ти, вигнати. 

вы�ающийея,, еmіпепs-вИсталиЙ. 
вы�еленllе,' ехсгеtіо-вИділенн.н; 

В-в сеирета-відхід(-6ду). 
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вы�елительньІйй (орган)-видіЛьюШ. 
вы�елятьb ,-СЯ-ВИДішіти,-С,я; (о се"рете) 
-відх6дити. 

вы�ох-видих(( -ху), 
BblApa, Lutга-видра, виднИха. 
вы�ьlхание,, ехsрігаtіо-видиханн,я. 
вы�ьlхательньIи,, ехsрігаtогіus-видиш-
ний. 

BblAblxaTb ,-Аохнуть-видихати, видих
BbleMKa ,incisura-вийма,ВИRОТ( -ТУ)[ нути. 
вьlемчаты�и (лист)-вИщерблениЙ. 
вы�ивание-виживанн,я.. 
вы�армливание-вигод6вуванн,я.. 
вы�армливатьb ,-кормить-годувати, ви-
годувати. 

вы�идьІш,, аЬогtUS-ВИRидень(-дн,я). 
вьlкормленны�-вигодуваний •. 
вы�ет-вилітT (вилету). 
вы�упитьb ,-ся-вИлупити,-с,я. 
вы�ерзание-вимерзанн,я.. 
вы�ерwий-вимерлий •. 
вы�ирание-вимиранн,я.. 
BblMI1paTb ,-реть-вимирати, вимерти. 
вы�я,' mamma-вИм',я. 
вы�ослл ивость-витривалість( -лости). 
вы�адание-випаданн,я.. 
вы�адающиии (оБОЛОЧ1і:а)-випаднИЙ. 
вы�адение,, ргоlарsus-вИпад(-ду). 
Вьшаривание, evaporatio - випарюван-

н,я. 

вы�ариватьb ,-рить-випарювати, випа
рити. 

вы�от,, exsudatum-вИпіт(-поту). 
выптевание,, exsudatio - випотіван

н,я. 

вы�отрошить-вительбушити,, вибрати 
Rииши. 

выпямление,, extensio - виправл.янн,я; 
(спиныl-випр6стуванн,я.. 

выпямлятьb ,-мить-виправл.яти, ви:пра
вити; випр6стувати, випростати. 

вы�укло-вогнутьІй-опукло-угнутий •. 
вы�уклость,, соnvехіtаs-опуклість( -л,,

сти). 
вы�укльІи,, convexus-опУклиЙ. 
вы�ьb большая (бухало, Bota'urus stella
гіs)-бугай( -га.я) вод,яний; 
в. малая, вОЛЧG1і:, Ixobrychus mіnи

tus-бугat!:ЧИК(-Rа). 
вы�ячивание-Ізипинанн,я.. 
вы�ячиватьb ,-тить ,-ся-випинати, вип

нути,-с,я. 

BblpaCTaTb ,-расти-виростати, зростати, 
вирости. 

вы�ащивание-вир6щуванн,я,, ВІш6ху
ванн,я. 

Габитус, habitus-гМітуС(-СУ); загаль-
ниЙ вигл,яд і поведінка. 

Гага, t;omateria molissima-пухіВRа. 
Гагара, ColymbUS-Rожара. 
Гагачий (пух)-пухів '.ячий. 
ГаДЬІ-гади; 

г. голы�-гадии r6лі, земнов6дні; 
г. чешуйчаты�e - rади лускаті, пла

зуни. 
ГаАюка, Vірега-rадr6ка. 

г 

вы�ащиватьb ,-стить-вир6щувати, виро-
ст~ти, вик6хувати, ВИRохати. 

вы�езз (листа, excisio)-ВИріз(-ву). 
вы�езка,, іпсіsuга-вИріВRа. 
вы�езуб,' Rutilus fгівіі-виріз(-різа), ви-

ровУб(-ба). 
вы�одившийся-звироднілийй 
BbIPOAOK, dеgепегаtus-вироДок( -дка). 
вы�ожАаемость-виродливість(-вости)) • 
В ы�ождатьсяя ,-диться-вир6джуватиCJI. 
вИродитис,я. 

вы�ождающиися-виродний •. 
вы�ожденH ие-вир6дженн,я. 
Bblpoct-виріст( -росту): 
BblcaCblBaTb ,-оать-висм6ктувати, ви-
смоктати. 

вы�иживание-вилуплюванн,я.. 
вы�иживателл ЬН ы�-висидний •. 
вы�какиватьb (из плода)-вискак·увати. 
вьlсморканны�-вис,яканий •. 
вы�окий-вис6кий •. 
вы�окоорганизованньlй-високоорrані--
з6ваниЙ. 

вы�тупающий,, ргоmіl1еnв - виступний. 
ВЬІСШИЙ (организ,м)-вИщиЙ. 
вы�ьlпаться,, вы�ьlпаться-висипатиcJI,' 

вr1:сипатис,я . 
вы�ьlхание,, хегоsіs-висиханн,я. 
BblTeKaH ие-витіканн,я. 
BblTeKaTb, вы�ечь,, еffluеге-витікати, 
вИтекти. 

вы�ь-вити •. 
вы�ягиватьb ,-нуть ,-ся-вит,яrати,-с,я, ви

т,ягти,-с,я. 

вы�яжка,, ехtгасtum-вит,яжка,еRстраRТ 
(-ту). 

вы�арнивать,, BblxapKaTb ,-вихаРRУВЦ-
ти, БИхаРRати. 

BbIXOA, exitus-вИхід(-ходу). 
ны�ухоль,, Desmana mоsсhаtа-хохул,я 
Вьщветание-вицвітанн,я. 
ВьщветшиЙ-вИцвілиЙ. 
ВЬЮН, Misgurnus-B 'юн(в 'юна). 
вьюнновы�,, Сопvоlvulасеае-берізкува-

ті. 
8ьюнок, Convolvulus-беріЗRа. 
Вьющийся (растение)-виткИЙ. 
Вяжечка, :Гurгіtіs-пужник(-ка). 
ВяжущиЙ-зв',язнИЙ. 
Вяз, Ulmus реdunсulаtа-в',яз(-зу); 

в. ш~роховаты�,, U. mоntаnа-ільма. 
Вязель, СогоnіІ1а-rор6шок( -шку). 
Вязкий-липн:ий, беручкий; (о nоллоu

дах, viscosus)-грузькИЙ. 
вязовы�,, Ulmaceae-B 'язуваті . 
вялы�,' tогріdus-в'.ялий.--' 

Гадючий-гадrочии; 
г. лук, Мusсагі-rадr6ча цибулька. 

Газель, Gaze�1a-r'азел,я. 
Газообмен-газообміна. 
Галактоза-rал,якт6за. 
Галка, Соlоеuв monedula-Г{LЛка. 
Галn-r'ал( -ла). 
Галпов ы�--r'аловий. 
Галофит-rалофіт( -та), СОЛОНОЛІ6б( -ба). 
Гальваl{отаксис-гальванотакса. 
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Гапьванотропиам гальванотропізм 
(-му). 

Гамета-гамета; :клітина статева. 
Гаметичеснии ("оррелЛЦl1л)-гаметИчниЙ. 
Гангпии, gапgliоп-ганглій(-ія), вуз6л 

(-зла). 
гангпиоаны�,, gапgliОl:jіs-ганглійниЙ. 
ганоидны�,, Gапоісlеі-ган6їди. 
ганоидны�и (чешул)-ган6їдниЙ. 
Гаппоидн ыІЙ (Чl1СЛО хро,моао,м)-гапл6їд-
ний; числ6' хромоз6м у статевих клі
тинах після редукції хроматину. 

гаппостемонны�и (цвеmо,,)-гаплостем6н
ний; з ОДНИМ колом пил яків . 

Гаптотропиам-гаптотропізм(-му); зги
нання на подразнення д6тиком. 

Гармония (ложньzй шов)-гарм6нія, по
зірне шво. 

Гаршнеп, Lymnocryptes gаШпulа-гар
шнеп(-па), бараНЧИR(~ка) малий. 

гастеромицеты�, Gаstегоmусеtеs-гасте
роміцети, пухирчакИ. 

Гастрея-гастрея. 
Гастроваснупярн ыІЙ (Cl1сmе;,\щ)-гастро-
вас:кул.ярний, 

Гаструпа , gаstгulа-гаструля. 
Гаттина (пебрuна)~гатИна. 
Гаустория, hаustогіum-гавст6рія; при

СИСОІ~ чужоїдної рослини. 
Гваяновое дерево, Guajacum officinale 
-І'ва.якове дерево. ' 

Гваяноп-І'ваяк6л(-лу). 
Гвоздина, Dіапthus-гвоздин;и; 

г. БОРОАатая, D. ЬагЬаtus-каштанчи
ки(-ків). 

гвоадичны�и - гвоздиковий; (-Hble, Са-
гуорhуllасеае)-гвоздикуваті. 

Генкон, Gecko-гек6н( -на). 
Генсоаа-гекс6за. 
Гекто нотип ь-геК'І:ок6тиль( -ля); . стате-
виЙ маЦ0К у головон6гів. 

Гепиантин-геліянтин( -ну). 
Гепиозин (гелuанmuн)-геліозИн(-ну). 
Гепиотансис-геліотакса. 
Гепиотроп, Heliotropium - геліотр6п 

(-па). 
Геп иотро n иам-геліотропізм( -му). 
гепиотропичны�-геліотропічний •. 
гепиофипьны�и - геліофільний, сонце-
любний. 

гепиофоБны�-геліоф6Бний,' сонцеб6яз
:кий. 

ГепоФит-гелофіт( -та); рослина з ни- -
зинних боліт. 

Гепьминтопогия, hеlmіпthоlоgіа-гель
мінтол6гія; наука про черви. 

гемапьны�и ("анал)-гемальний, хво
стовий. 

Гематин-гематин( -ну). 
Гематобласт (зрumробласm) - гемато

. (5ласт(-та); недійшлий червонокрівець. 
Гематоген, haematogenum - гематоген 

(-ну), :кровотв6рник(-іса). 
гематогенны�,, ,- гематогенний, крово-
тв6рниЙ. 

Гематоидин-гематоїДИН-(-НУ). 
Гематоксип и h-гемаТОКСИЛІН( -ну). ["_' 
геминриптофиты�-гемі:криптофіти;; ро-
слини з бруньками на землі. 

Гемиметабопичеснии (насе"о,мое) - гемі
метаболічний; з половинним пере
тв6ренням. 

Гемин, hаеmіпum-гемІи(-:ну). 
Гемицеппюпоаа-геміцелюль6за,пів:кліт
ковИна. 

Гемицинпичеснии (цвеmо,,)-геміци:кліч
ний, пів коловий . 

Геммупа, gеmmulа-гемуля. 
Гемогпобин, hаеmоglоЬіпum-гемогло

бін(-ну). 
гемогпоБиновы�,, haemoglobinicus-re
моглобіновий. 

Гемогпобинометр - гемоглобін6метр 
(-тра). 

Гемопимфатичесний (уаел,hаеmоlуmрnа
tісus)-гемолімфатичний, кровопасо
:к6виЙ. 

Гемопаразит-гемопаразит(-та); кров 'я
ний чужоїд. 

Геморрагия-геморагія; :крововиплив У 
тканини. 

Гемофипия, haemophilia - гемофілія; 
кровотечні сть вр6джена. '''', ,~." 

Гемохромоген-гемохромоген( -ну). 
Гемоцианин-гемоціЯИlН( -ИУ). 
Ген-ген( -на). 
ГенеалогичесниИ(,меmод)-генеалогічниЙ. 
Генеалогия, gепеаlоgіа-генеал6гія, ро-
довід( -в6ду). 

Генепистаз-генепістаза. 
генеративны�й ("леmіа)-І'енератИвниЙ. 
Генерация, gепегаtіа-І'енерація, по-
_ коління. 
Генетина-генетика. 
ГенетичесниИ-генетИчниИ. 
Генитапии (половьzе оргаНЬІ, genitalia)-

геніталії. '
генитальны�-генітальнии •. 
Генотип-генотип( -пу). 
генотипичны�-генотип6вии •. 
Георгина, Dahlia-жоржИна. 
Геотропизм-геотропізм(-му). 
Геотропичеснии (двuженuе)-геотропіч-
ниЙ. . 

гераниевы�,, Geraniaceae -:- журавцю-
ваті. 

Герань, Gегапіum-журавець(-вц.я). 
Гербаризация-гербаризування. 
Гербаризировать-гербаризувати. 
Гербарии-гербарій( -рія) , зільник( -щі). 
Гермафродит, hermaphroditus - герма-

фродИт(-та). 
Гермафродитизм, hermaphroditismus -
гермафродитизм( -му). 

гермафродитны�-гермафродитний •. 
Герпетология ~ герпетол6гія; наука 
про ,гади. 

Гетереция (раанодо,мносmь )-гетереЦія; 
.явище- зміни живильців у чужоїдів. 

Гетерогамета-гетерогамета. 
Ге,терогамия-гетерогамfя; різиостатість 
у квіт6к. 

Гетерогенезис-гетерогенеза. 
Гетерогония-гетерогонія. 
Гетеродонтизм-гетеродонтизм( -му). рі з-
нозубість( -бости) . 

ГетеРОАОНТН ы�~гетерод6нтний,, Різно
зУбиИ. 
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Гетерозигота-гетеРО,зиг6та. Гинандроморфизм гінандроморфізм' 
Гетерозиготность - гетерозиг6тність (-му); зверхній гермафродитизм. 

(-но.сти). Гиненомастия~гінекомаСТія; надр6зви-
гетерозиготны�-гетерозиг6тний.. ток мол6чних за.тюз у самців. 
Гетеронарпия-гетерокарпія~ гинефорны�й (наследованuе) - гінеф6р-
Гетеролизин-гетеролізrJ:п(-пу); речови- НИЙ; обмежений статтю (спадкування 
-на, що розчиняє клітйни тварйн іншо- недуг). 
го Р9ду. Гинецей-гінецей( -ея). 

гетеромерны�-гетеромерний,різночлен-- Гинно, Ginkgo biloba-tінко, 
ний; (о цветке)-ріS-ночисл6виЙ. ГиноФор-гіноф6р(-ра). 

Гетероморфоз-гетероморф6за. Гиоид-гі6їд( -да); нижній відд..fЛОR гі6їд-
Гетеростилия-гетеростилія,різностовп- ної зябрової дуги у риб. 

частість( -тости). Гиоидн ЬІЙ (дуга)-Гі6їдниЙ. 
ГетеРОТРОфия-гетеротрофія. ':" гиоманАиБулярны�й (хр.чщ)--гіомандибу-
гетеротрофны�й (растенuе)-гетеротр6ф- лЛрниЙ. 
ний; що потребує гот6вих поживних Гипербрахицефалия -. гіпербрахікефа-
речовин. лія, надкороткогол6вість( -вости). 

Гетерофилия гетерофілія, різноли- Гипердантилия-гіпердаr{тилія; надмір 
. сті сть( -тости). пальців. 

Гетерохромозома-гетерохромоз6ма. Гипердолихоцефалия - гіпердоліхоке-
Гетерохрон ия-гетерохронія. фалія, иаддовгогол6вість( -во сти). 
ГетероцерническиЙ-гетероцеркний. Гипермастия-гіпеРМQстіп, надмір мо-
Гефиреи, Gерllугеі-ціляки; (ед. ч.)- .1J6чних залоз. 

ціЛЯІt( -ка). ГиперметаМ.:Jрфоз-гіперметаморф6за. 
гиалиновы�й (хр.чщ)-гіяліновиЙ, склй- Гиперплазия, hyperplasia - гіперпла-

стиЙ. зія; збільшення тrtанини збільшенням 
Гиалоплазма-гіялоплазма. числа клітин. 
Гиацинт, Нуасіпthus-гіяцинт( -та). Гиперсекреция, llypersecretio -- гіперсе-
Гиббон, Hylobates-гіб6н(-на). в:реція; збільшена' секреція. . 
Гибиск, Hibiscus-гібіск (-ку). Гипертелия-гіпертелlя; надмір пип6[~ 
Гибкий, ПехіЬШs-гнучкий, гинкий. без залоз. 
Гибность, flexibilitas-гнУчІ-tість(-кости). ГипеР1РИХОЗ - гіпертрих6за; надмірна 
Гибрид. hуЬгіdа-гібрид( -да), мішанець волосатість. 
(-нця). ГипертрофичесниЙ. hypertrophiclIS -гі-

Гибридатавизм-гібридатавІзм( -му) ;яви- пертрофічний, вИбуялиЙ. 
ща атавізму в мішанців. Гипертрофия, hypertrophia - гіпертро-

Гибридизация-гібридизація. фія. 
Гибридология - гібридол6гія; наука ГипеРЗСТ8ЗИЯ - ГіперестеЗІЯ, надчутли-
про мішанці. вість(-вости). 

ГигаIiТИЗr.l, gіgапtіsmus-гігантизм( -му). Гипноз, hурпоsіs-гіпн6за. 
Гигантсний (nлетка)-велетенський. Гипнотизировать - гіпнотизувати. 
Гигроскопичность - гігроскопічність Гl1погемаль(знтодерма)-гіпобласт(-та). 

(--ности). гипогемальны�й (hepBI-l. 01їОН'Іаюzе)-гі-
гигрофильны�й (растение) - гігрофіль- погемальпиft. 
ний, вологолюбний. Гиподерма- гіподерма. 

ГигроФит-гігрофіт(-та); 'рослина вог- Гипонсантин (capnuh)-гіПОІ,сантИн(-ну). 
ких місць. Гипонастия-ГіпонастІя. 

Гидатида-гідатИда. Гипоплазия, hypoplasia - гіпоплазія, 
ГИАаТОАа-гідат6да, пр6дих( -ху) водя- недор6звиток(~тку). 
ний. Гипоспадия - гіпоспадія; Рідкривання 

Гидра, Нуdга-гlдра. сечіВНlша на сп6ді прутня. 
Гидробиология - гідробіол6гія; наука Гипостаз, hypostasiS-Гіпостfl.3а. 
, про життя води. ГипостатическиVi - гіпостатичний; за-
Гидрогель-гідрогель(-геля). ГЛУIJIуваний ЧИНІ-ІИк у спаДІ,уванні. 
ГИДРОЗ0ль-гідроз6ль(-з6ля). ГIН'ОфИЗ, hурорhуsіs-гіпофіза; нижній 
гидроидны�-гідр6їдиий.. мозковий додаток.· 
ГИдро.лиз-гідролlза. Гиппарион, Ніррагіоп-гіпаріон( -на). 
Гидротаксис - гідротакса; пересування Гиппопотам (бегемот, Hippopothamus 
в напрямі до і від води. amphibius)-гіпопотам(-ма). 

Гидротропизм-гідротропізм( -му); ор і- Гирчовнин, СопіоsеliЩlm tataricum-
єнтування на в6ду. свистуля татарська. 

Гидрофит-гідрофіт( -та), водяна росли- Гистогеназ-гістогенеза; наука про р6з-
на. виток тк~нИн. 

Гиана, Hyaena-гi~Ha. Гистолиз-гістоліза, розсисання тканин. 
Гиман, hуmеп-гімен(-па), переТИІша ГистологическиЙ-гістологічнвЙ. 
дів6ча. ' Гистология-гістол6гія; наука про тка-

гимениалIоны�,, hуmепіаlis-гіменіяль- нИни. 
ний. гистональны�й (поDбор)-гістональний. 

Гиме.н и й-гіменіit( -нія). Ги фа-гі фа . 
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Гифоми цеты�-гіi фоміцети. 
ГлаВНЬІЙ (1Lорень)-головнИЙ. 
ГлаАКИЙ (поверхностIJ, .мус"улатура)

г ладеныIий •. 
глаАы�,, Notonecta - хр'ебтоплав (-ва); 
(раст. , Lаsегріtіum)-стародУб(-ба). 

.. .глаз, осиlив - око; 
глаза просты�-6чіi SВf!чаfiніj 
г. дополнительны�-=-приочкаjj 
невоор.уженны�M главом-простим 6ком. 

Глазница, огЬіtа-очня, очна ямка. 
глазничны�-очноямковий •. 
Глазно.Й, огЬіtаlis-ОчниЙ. 
Глазок, stіgmа-"-6чко. 
ГлеАИЧИЯ, . Gleditschia-гледИчія. 
Гликоген-глікоген( -ну). 
Глиптодонт, Glурtоdоп-гліптод6н(-на). 
Глист, Аsсагіs-глИста. 
.глицеРИА-гліцерИд( -ду). 
Глицерин, glусегіпum-гліцерин( -ну). 
глицериновы�й (1Lислота)-гліцерИновиЙ. 
ГЛОбигерина, Globigerina І'л~обіrе-
рИна. 

Глобоид-І'льоб6їд. 
ГЛОбулин-І'льобулfн( -ну). 
Глотание-ІtОБтання. глитання. 
Глотка, рhагупх-пр6лиг( -га). 
Глоток, haustus-KOBT6K( -тка). 
глоточны�,, рhа)гупgеаlis-пролиг6виЙ. 
ГЛОХИАИЙ, glосhіdіum-глохfдifi( -дія). 
Глохнуть-глУхпути. 
Глубина-глибина. 
глуБинны�й (фауна)-глиБИнниЙ. 
Глубокий, ргоfuпdus-глиб6І~ИЙ. 
глуБоководны�й (фауна) - глиБОКО,FОД-

ний. 
Глухарь, Tetrao urogallus - глушець 

(-шця). 
Глухой, suгdus-глухИЙ. 
Глухота-глух6та, гл}'хість(-хости). 
Глушить-глушити. 
Глюкоза, gluсоsа-глюк6sа. 
Глюкозид-глюкоsид( -ду). 
Глютамин-глютамін(-ну). 
Гпютин - глютин (-ну); sлучнотканин
ний клей. 

ГнеRtlЙ-гнідИЙ. 
ГнеЗАо-гніSДОj (гусени)-кубл6; (завя-
ви , плода)--,сусfка. 

Гнездовка, Nеоttіа-гніздівка. 
гнездовы�й (период)-гнізДовИЙ. 
Гнездовье-гніsдування. 
ГнеЗАЯЩИЙСЯ (птица)-гніsдовИЙ. 
ГНИАа-гнИда. 
Гниение, putrefactio. sepsis-гниттЯ. 
гнипой-гнилий. 
гнилостны�,, septiCUS-ГНИЛЬНИЙ. 
Гнипь, putor, sаргоtеs-гнилиsна, гниль 

(гнилі). 
ГНОИТЬСЯ, suррuгаге-гноїтися. 
.гноЙ, рus-,---гнїй (гн6ю). 
гнойны�,, рuгUlепtus-гніИнIІЙ. 
ГНОЯЩИЙСЯ, suррuгаtus-гнИІОчиЙ. 
Говорить-говорити. 
гоАичны�й (слоЙ)-річниЙ. 
гопенасты�,, Gгallае-гомілаті. 
Голень, сгus-гомілн:а. 
Гопобпастичесний (яйцо)-голобластич-
ПИЙ. . 

(]Л')ВПИК біо~огічltой термінології-2. 

Голова, сарut-голова. 
Головастик-пуголовок( -вка). 
Головка, саріtulum-голfвка; (члена, 

glans репіs)-ж6лудь(-дя) прутневий. 
головневы�й (гриб)-сажк6виИ. 
гоповной-головний . 
ГОЛОВНЯ (вОНlочая, Тіllеtіа)-SОЮ1; (llЬ1ЛЬ

нан., Ustilаgо)--=-сажка. 
ГОЛОВОГРУАЬ, серhаlоthогах-головогру

ди(-дей). 
ГОЛОВОЛОМ, Lolium tumulentum - ду
рійка. 

Головоногие, Серhаlороdа-головоноги; 
(ед. ч.)-головонfг( -н6га). 

ГоловчаТЬІЙ, capitatus-гол6вчастиЙ. 
ГОЛОА-г6лод (г6лоду). 
Голодание-голодувапня. 
Голодать-голодувати . 
голожаберны�,, IludіЬгапсhіus-голозяб
рий. 

Голос, vох-г6л:ос( -су). 
голосемянны�,, Gymnospermae - безза
в'лзк6ві. 

Голосовой, vocalis-голосовИЙ. 
Голотур~я.' Holothuria - гладуш(-ша), 

голотурІЯ. 

ГолуБИНЬІЙ ,соlumЬагіus-голубинии го-
луб'ячий. ' 

голубоваты�-блакитну6атий •. 
ГолубоЙ-бЛаІtИТНИЙ. 
Голубуwка, Oxytropis - горобинець 

(-нцл). 
Гопубь, Columba-г6луб(-ба). 
ГОЛЬІЙ , пudus-г6лиЙ. 
ГОЛЬЯН, Phoxinus phoxinus - мересни

ця, здерка.. 
гомеомерны�й (лuшайни,,)-гомеомерний: 

ріВНО:!,іірно sбуд6ваниЙ. 
Гомогамия-гомогамія. 
гомогенны�-гомогеннпй,, однорідний. 
Гомоаигота--гомоsиг6та. 
гомозиготны�-гомоsиг6тний •. 
Гомолог-гом6лог( -га). 
ГомологическиЙ--гомологічниЙ. 
Гомология-гомол6гія. 
гомоцернны�й (llлавнuк)-гомоцеркний. 
гонапофиаы�гонапофfsи;; статеві до-
. дат!ш на черевці в комах. 
ГОНИДИЙ, gопіdіum-гонfді:И(-діл). 
ГОНОфор-гоноф6р(-ра); статева особи
на в гідр6їдних полfпів. 

Горб, gibbus-горб (горба). 
ГОРАовина, Viburnum Lапtапа-гордо
вина. 

Горец, РОlуgопum-гірчак( -ка); (llти
чья гречиха, Р. аvісulаге)--спорйш 
(-шу). 

Горечавна, Gепtіапа-тирлЙч(-чу). 
горечавковы�,, Gепtіаласеае-тирличу

ваті. 
Горилла, Gогіllа-горИла . 
Горихвостка, Phoenicurus -- горихвіст 

(-хвоста), горихвістка. 
Горицвет, Lусlшіs-зірки(-р6І~); 

г. ЛУГОВОЙ, L. pratensis - куколицл 
sвичаЙна. 

Горичнин, Реuсеdапum-смовдь( -ді); 
г. зльаассиий, Р. alsaticum-куко-

тИна. . 
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Горnец, POlygonum Вistorta ~ ракові 
шийки. 

Горnица, Streptopelia tиrtur - г6рли-
ця. 

Горnо, guttuг-г6рло. 
Горnовой, guttuга1іs-'--горловИЙ. 
Гормогоний-гормог6ній(-нія); 6рган не-
статевого розмн6ження в синьозеле-
них в6ДОРОСТіВ. ' 

Гормон-горм6н(-ну). 
горноnуговой-полонинний. 
Горностай, Mustela егmіпеа-горностай, 

(-тая) .. 
ГОРНЬІЙ ,1nопtапus-гірсьюШ. 
Городок (листа) -- карб(-ба), заруб

ка. "'.!) 

ГородчаТЬІЙ (лисm)-карб6ваний, зару6-
ча'стиЙ. 

Горох, Рівиm-гор6х(-ху); (у,м.)-гор6-
що'R(-шку). 

гороховидны�,, ріsifогrp.їs-гор6хуватий; 
(пасть, 08 pisiforme) - гор6хувата 

. кістка. Ш 
гороховы�-гор6хоFий •. 
Горошек, Vісіа-вика; 

г. мы�иньIй,, V. Сгасса-горо.БИниЙ 
гор6шок(-шку). ' 

Гороwина-горошИна. 
гортанны�,, lагупgеus-горлЯнковиЙ. 
Гортань, lагупх-горлЯнка. 
Горчак, Rhodeus, sегісеus-пукас(-са), 

гірчаК(-Ю1); (раст., Рісгіе) - гірчак 
(-ка). 

Горчица, Sіпаріs-гірчйця; _ 
г: морская, Cakile mагіtіmа-морська 

, гірчиця; 
г. поnевая, S. _агvепsіs-свирfira; 
г. черная, Brassica піgга-гірчйця 

ч6рна. . 
горчичны�й (,масло)-гірчЙчниЙ. 
Горшок (цветочньzЙ)-г6рщик(-ка). 
Горький, аmагus-гірюlЙ. 
ГОСПОДСТВУЮЩИЙ, dominantus ,- домі-
нантний. ,., .. ~ 

Граб; Сагріпus-граб(-ба). 
Грабеnьник, Erodium ciclltarium - гра-
белькй звичМіні. 

Грав ип ат, Gеum-гребінник(-ка): 
Гради н ка ,сhаlзzа-скрутень( -тня). 
Гранат, Рuпісз gгапаtum-:rpанатове де-

рево; (плод)-rpаната. . 
гранатовы�,, PUl1icaceae-rранзтуваті. 

. Граптоn ит, Graptoli this-гр зптоліт( -та). 
Грач, Согvus fгugіlеgus-гаЙВОРОН(-l,а), 

гран(-ка). 
грачины�-гайвор6нячии,' грачачиЙ. 
гребенчаты�,, сгіstаtus-гребенЯстиЙ. 
гребенчуковы�,, Таmагісасеае-тама РИС-

куваті. 
Гребень, сгіstа-греоінь(~бен,f[). 
Гребеwок (.!tOллюсn, Ресtеп)-гребінєщь 

(-н:цЯ). ' 
гребневидны�,, pectil1atUS-І'ребенюва-

тиЙ. 
гребнезубы�-гребенезубии.. ;: ['j 
Гребник, Супоsиrus-гребенЯчка. 
Грегарина, ClepO'idril1a, Gregarina-ryp-

тівка. 
Грена-грена. 

іречиха, POlygonum fаgоругum-греч-
Еа; ,," 
г. птичья, Р. аvісulаге-'-СПОР:ИШ( -шу). 

гречиwны�,, РОlуgОПа;'сеае-гречкуваті. 
гречневы�~гречаний •. 
Гриб-гриб( -ба); 

г. беnь,й, Boletus еdulis-білий гриб 
(-ба); 

г. домовы�,, Мегu1іus-аапал(-лу); 
г. пnастиночник, Agaricus --.: платин-
ник(-ка);. ' 

г. чертов, Boletus sаtапas-сию6к( -ка,} 
отрУтний. . . _ , 

Грибница (,мицелцЙ)-грибн:ИЦя.' 
ГрибноЙ-грибнЙЙ. . . 
гриБовидны�,, fungiformis - грибува-
тий. 

Грибокорень (,мШіОриаа)-мікорИаа. 
Грива, juba-грЙва. . 
Гриф, Аеgіріus-гриф(-фа). 
грифеnьны�:: (Косточnа) ........ грифльовий. 
грифовы�,, vultuгіпus-грЙфовиЙ . 
гроздевидны�и (ж:елевu)-rронуватий. 
ГРОЗДОВНИК, Воtгусhіum-:rpонянка; 
, г. оБьlкновенны�,' В. Luпагіа-клюЧ-

трава. 
ГРОЗд,Ь, staphyla~:rp6Ho~ 
грудасты�-:-персистий;; грудастий. 
Грудина (грудная кость, Sternum)-. 
груднЙна. " ' 

Груд,ник, АЬutilоп-лЙпка. 
Грудной , pectoralis, tllOracalis - груд
ний; (пасть, stеГl1um)~груднин:а; 
г. ребенок-немовля: . 

груд,оБрюwны�-грудинночеревн:ий •. 
Груд,ь, mаmmа - грудь(-ді), перс(-са), 

(,ми. ч.) - перса; thorax, pectus-
груди. 

ГрУЗДЬ, Lactaria vеllегеа-хрящ(-ща). 
Группа-група. 
Груша, Pirus соmmuпіs-груша; 

г. зеМnRная, Helianthus tuberosus~ 
вол6ська ріпа. 

Грушанка, Рігоlа-грушан:ка. 
Груwевид,н ЬІЙ, piriformis -.:.. грушкува-
тий. . 

груwевы�-грушевий •. 
гры�ник,, Негпіагіа-остудник( -ка). 
гры�уньІ,, Rоdепtіа~гризуни; (ед. ч.)_ 

гризун(-на). ' 
Гуано-rуано. 
Губа, lаЬіиm-гуМ; (ваачья) - трйгу-, 

ба. . . 
ГубаСТЬІЙ , labiosus-губатий. 
Губка, Sропgіа-губка; (трут, Fomes) 
-трут(-та). 

Губной , labialis-губнИЙ. 
Губоцветн ы�,, Labiatae---2Г'У'боцвіті. 
ГубчаТЬІЙ , sропgіоsus-губчастий. 
гуБы� срамны�,, lаЬіа рudепdа-стульні, 
соромітні губи. 

ГУМИНОВЬІЙ (вещество)-rуміновиЙ. 
Гумми (nа,медь)-rума. 
Гуммиара'бик-rумаарабська. 
гуммигут-rуміrУт(-ту). 
Гуммиnак-rуміляк( -ку).. 
ГУММОЗИС (ка,медетечение)-І'ум6за, }{лее

теча. 
Гусеница--гусенип.я; (СОб.)-ГУСінь(-сені)L 
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гусины�,, апsегіпus-гусячий; 
г. лапка, Potentilla апsегіпа-гусячі 

лапки. 
Густера, Вllса. Ьjоегkпа-лоскИрRа. 
Густеть (о веществе)-гуснути. 

Давление , ргеssіо-тиск(-ку). 
Дальнозорки~, hурегmеtгорus-далеко-

з6риЙ. . 
Дапьнозоркость, hypermetropia - дале

коз6рість( -рости). 
Дапьтонизм, daltonismus - далтонfзм 

(-му); сліпота на к6льори. 
Дарвин изм-дарвінізм( -му). 
Дарвинист-дарвініст(-ста). 
ДафНИR, Dарhпіа-водоблішка. 
двенадцатипе.рстны�й - дванаДЦЯТИШ1-
лий; (кuшка)-дванадцятка, дванадця
типалакишка. 

двигатепьны�й (МУС1{ул)-руховий. 
Двигать ,-СR-рухати,-СЯ; (в простраll-
сmве)-пересуватися, посуватися. 

Движение-рух(-ху). 
ДBO~ ни-двійнята. 
Двойной (звезда, dubius) - подвшний. 
двоRковогнуты�,, сопсаvus-двовгнУтиЙ. 
двоRковы�укльІй,, convexus - двовигну-

тий. 
двоRкоды�ащие,, Dірпоі-дводИшні. 
двоRкопарноперисты�.. (лuсm)-подвШ-

нопаристопірчастий. 
двугпавы�й (мускул, biceps)-двогол6виЙ. 
двугнездны�й (плод)-двосусfчНи}і:. 
двугорБы�-двог6рБий •. 
двугуБы�,' biJabiatus-двогУбиЙ. . 
двудольны�,, dicotyleus - двопрозябце-
·ВИЙ.· . 

Двудомность-двохатніСть( -ности) .. 
двудомны�й (раст.)-двохатній. 
двужаберны�-двозябрий •. 
двукопы�ньІй-двокопитий •. 
двукры�ьІй-двокрилий;; (-лы�,, Dipte-
га)-двокрИльці. 

двулегочны�--"дволегенЕший •. 
Двулепестнии, Сігсаеа-цирцея. 
ДвулетниЙ-дворіЧниЙ. 
ДвуногиЙ-двон6гиЙ. 
двуперисты�й (лuст)-двопірч&стиЙ. 
двуполы�-двостатій.. 
двураздельны�,, bifidus-двороздfлениЙ. 
Двурогий, Ьісогпus-двор6гиЙ. 
двуроты�-двор6тий •. 
ДвусеМRнка-двосім:'Янка. 
двусемRнодольны�й - двопрозябцевий. 
двуслойны�й - двошар6вий; (о заро-
дьzше)-дволИстиЙ. . 

Двуснастие (гермафродuтuзм) - герма
фродитИзм(-му). 

двустворчаты�,, Bivalvae - двостУльні. 
двустворчаты�--':двостульний;; (мапан, 

bicuspida�is)-дволЯдиЙ. . 
Двуустка, Distomum, Fаsсіоlа-двор6т 

(-та). 
Двуутробка, Didelphus-опосУм(-ма). 
двухлистны�-дволистий •. 
двухсложны�(лuст)-подвійноз.ц6жений •. 
Двухсторонниі1-двобічниЙ. 

д 

І 

ГYCTO~ (о лесе)-густий; (о лuстьях)_. 
рясний. 

гусы�R-гуска •. 
Гусь, Апвег - гуска; (са.меу) - гуса.к: 

(-ка). 

Двуцветн ы� Й-ДВОбарвий. 
двуядерны�й (lїлетКа)-.,.-двоЯдриЙ. 
AeBCTBeHHbl~ (плева)-дів6чий; (раз.мно-
~eHиe, рагtепоgепеsіs)-нестатевий; 
без запліднення;( степь )-неза,йманиЙ. 

ДеВRСИЛ, Іпиlа-оман(-ну). 
Дегенерат, dеgепегаtus-деrенерат( -та), 

звироднілець (-льця), вирожденець 
(-нця). . 

дегенеративны�-деrенератІІвний,' зви
роднілий. 

Дегенерация, dеgепегаtіо-деrенерація. 
вир6дження. 

Дед-дід (діда). 
Дезассим ИЛfЩИR-деsасимілЯція. 
ДезиксеКЦИR-дезінсекція; нищення ко-
maX-ЧУЖОїдів. . 

Дезинфекция, dеsіпfесtіо-дезинфекція, 
знеsараження. 

Дезинфецировать-деsинфікувати, зне
заражувати. 

Действие-дія, ЧИН (чину); (сuла дей
ствuя)-чинніСть(-ности); (вЛUЯН1IЄ)
вплив(-ву); (Оlїазьzвать, Оlїазать дей
ствuе)-впливати, вплинути. 

Действовать-діяти, чинити; (вЛURIllЬ)
впливати. 

Дейтомерит - девтомерит (-та); задній 
відділок гуртівки. 

ДеЙтоплазма-девтоплазма. 
деі1сотропны�й - ;п;ексотр6пний, УПР~lЕО 

sакрУчениЙ. 
Декстрин-декстрин( -ну). 
Денстроза-декстр6sа. 
Деламинация, dеlашіпаtіо - деляміна-

ція, роsщеплення. 
Деление (lїлєток)-п6діл( -лу). 
Делить,-СR-ділИти,-ся. 
дельтовидны�,, dеltоіdеus-дельтуватиfi. 
Дельфин , Dеlрllіпus-делрфін(-на). 
Дендрит-дендрит( -та). . 
ДеНДРОЛОГИR, dепdrоlоgіа-дендрол6гія; 
наука про дерева''й кущі. 

ДенитрИфикация-денітрифікація. 
Денитрифицирующий (баlїтерuя)-дені
трифікаціЙниЙ. 

Дентин, substantia еЬuгпеа-дентип( -ну), 
зубовина. 

дентинны�~ (труБОЧlїа)-дентИновиИ. 
Деплазмолиз-деплазмоліза; випр6сту
вання протоплаsми в живій н:літИні. 

Деплазмолизирование - деплазмоліsу
вання. 

депресIшвны�-депресивний,' пригніче
ний. 

Депрессия, dергеssіо-депресія, пригні-
чення. 

Дербеник, Lуthгum-плакун(-шз'). 
Дергач (lїоростель, Сгех)-деркач(-ча) •. 
Дерево, агьог-дерево. 
Деревцо-деревце. 
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-ДереВА нет ь-деревіТи. 
-ДереВА н и ст ы�-деревистий •. 
.деревАнны�~дерев'лпий •. 
Дереза (чumlЖ:НU~, Caragana frutex)-

дереза. 
деренны�!,, Соrпасеае-деренуваті. 
.ДepMaToгeH-дepMaTOгEJН( -ну) . 
. ДерматозоЙ-дерматоз6Й; нашкуРний чу

жоїд. 
ДермаТОЛОГ~IЯ, dеrmаtоlоgіа-дермато-

л6гія; нау.ка про шкуру. 
Дерн (~U8UЛ, Соrпus)-дерен(-рену). 
AecHbl.gingivae лсна; (ед. ч.)-Лсно(-на). 
деструктивны�,, dеstruсtіvus-дестру.к-
тивний, руїННИЙ. 

Десятиногие (МОЛЛІОС~U, Dесароdа)-де
сятери.кИ. 

Десятиногий-десятин6гий; (pa~, Deca-
роdа)-десятиніг( -н6га). 

.-детены�-малл,' пис.клЛ. 
Детерминант-детермінант(-та). 
детерминативны�й (дробленuе)-детермі-
нат~вниЙ. [вання. 

Детерминация, dеt,еrmіпаtіо-детерміну
детородны�.. gепіtаlis-дітор6дниЙ. 
Деторождение-дітородіння. 
Детский (воарасm)-дитлчий; 

Д. место, placenta - п6слід(-ду), ло
жИсь.ко. 

Детство-дитинство, дитячий BiI~ (віку). 
Дефекация, dеfаесаtіо-дефекfщія, ВЙ-
порожнення. 

Дефект, defectus-дефЕШТ( -X~TY), вада. 
Дефективн ы�-дефеr,тІIвний •. 
Деформация, dеfоrmаtіо~деформація. 
деформированны�-здеформ6ваний •. 
ДЄформировать-деформувати, здефор-
мувати. 

деятельны�й (ж:uань)-,тrіЯльниЙ. 
Диагеотропизм (плагuоmропuам) - дія-

геотропізм( -му), плагіОТРОПІЗМ( -му). 
Диагноз, dіаgпоsіs-діягн6за. 
Диаграмма цвеТllа-діяграма КВІТКИ. 
Диализ-діяліза. 
Диаметр, dіаmеtеr-діяметр( -ра), попе

речни.к(-ка). 
Диамин-діЯМІН( -ну). 
Диапауза-діяпавза; павза в р6звитку 

.комах. 
Диапедез-діяпедеза. 
Диартроз-ді,яртр6за; сполучення суг

лОбом. 
Диастаз-діястаза. 
ДиастатичеСIІИЙ (ферменm)-діястатич

нИЙ. 
Диастер-діястер( -стра); стадія дочір-

ніх зір6к у міт6зі. 
Диастола, diastola-діЯстоля. 
Диастол и чес ІІИ й-ді,ястол і чниИ. 
Диатомея, Dіаtоmеа-двійчатка. 
Диатомин-діятомін(-ну); піtмент двій-

чаток. 
диатомовы�-двifiчатковий •. 
Диатропизм-діятропізм( -му). 
Диафиз-діЯфІза; стебл6 трубчастої І,I-

стки. 

Диафрагма, dіарhrаgmа-діяфрагма, пе
реп6на; (боm.)-поперечна· переділка. 

Дивапа, Sсlеrапthus-червець( -рцЛ). 
диваповы�,, - Sсlеrапthасеае-черцюваті. 
Дивергенция, dіvеrgепtіо-диверйнція; 
розх6дження (р6збіг) ознак. 

Дивертинуп, dіvеrtісulum-дивертикуль 
(-ля); порожнистий бічний додаток. 

ДИГИбрид-дигібрид( -да); подвійний МІ-
шанець. 

Дикий. ferus-дИкиЙ. 
Дикобраз, Hystrix-їжатЕщь(-тцЯ). 
ДИКРОТИЗМ, dicrotismus - дикротизм, 

(-му); подв6єнн,я пульсу. _ 
ДикротичеСКI1Й, dicroticus - дикротич
ний, подв6єниЙ. 

Диктиозома-диктіоз6ма. 
Диктиокинез диктіокінеза; подlЛ 

середоклітинної сітки між дочірніх 
клітин. 

ДИМОРфИilМ - диморфізм(-му), двоф6р-
мність(-ости). . 

диморфны�-дим6рфний,' двоф6рмниЙ. 
Динозавр. Dіпоsаurlls-щшс-завр( -ра). 
Динотерий-динотерій( -рі,я). 
Диппобаципла-диплобацИля. 
ДІШЛОДОН , Dірl0dосus-диплод6к( -ка). 
диппоидны�й (чuсло)-дипл6їдний; числ6 
хромоз6м у соматичних клітинах. 

Диплонокк-диплок6н:( -ка). 
диплостемонны�й (qвеmо~)-диплостем6н-

ний; з двома КІЛЬЦЯМИ пиляків. 
ДисахаРИА-дисахарИд(-ду). 
Диск,- discus, 1іШЬUS-Rружало. 
дисиовиАны�,, dіsсоidаlis-кружалува-

тий. 
Диспропорция, diSPl'oportio-диспроп6р-

ці,я. ~ 
Диссепимент-дисепімент( -та); переділ-
ка між члениками у перстеняків. 

диссимиляционны�-дисиміляційний •. 
Диссимипяция-дисимілЯція. . 
дистальны�,, dіstаlis-дистальний, даль-
ший. 

дистиппированны�,, dеstіllаtus-дести
ль6паниЙ. 

Дитя-дитина. 
Дифиодонтизм-дпфіодонтйзм( -му) ;існу-

ванн,я двох ПОКОЛІНЬ зубів у ссавців. 
ДифицеркическиЙ-дифіцерюшй . 
Дифференциация-диференціЛція. 
диффузны�й (плаqенmа)-дифУзниЙ. 
ДИффУНАировать-дифундувати. 
Дихазий (полуаонmu~, dісhаsіum)-ди-

хазїй( -зія), р6звилень( -льня) . 
Дихогамия-дихогамія; різностатість у 

РОСЛІІН щодо часу. 
Дихотомичесиий, dісhоtоmus-дихот6м-

ниЙ. _ 
Дихотомия. dісhоtоmіа-дихотомfя; роз

с6хувате галущення . 
Дичать, одичать-дичавіти, здичавіти, 

здичіти. 
Дичок-дичка. 
дичь-дичина. 
дпинноголовы�,, dоliсhосерhаlus-довго

гол6виЙ. 
длиннокры�ьІй,, lопgіреппіs-довгокри

лий. 
дпиннопистны�-довголистий •. 



, ДЛИННОЛІЩЬІй-:-Дятел 21 

длиннолицы�-довговидий,' довгообра-
зий. 

ДлинноногиЙ-довгон6гиИ. 
длиннотелы�-довготілий •. 
длинноусы�-довговусий •. 
длинноухий-довговухий. 
длиннохвосты�-довгохв6стиіі •. 
ДЛИнношеий - довгошиїй, довгов'язий. 
длинны�,, lопgus-д6вгиЙ. 
Дневной, dіuгпus-деннии. 
Дно, fuпdus-дно. 
добавочны�,, ассеssогіus-додатк6виИ. 
доБы�ание-доБування,' здобування. 
доБы�атьb ,-ы�ьb (пищу)~здоб:увати, здо-

бути(по~иву), жирувати. 
доБы�а-здБбич(-чі) •. 
ДОЖАевик, Lусорегdоп-п6рхаюш. 
дожАевиковы�,, Lусорегdасеае-порхав-

куваті. 
ДОЖАевой, pl)lviatilis-дощовИfi. 
'Доза-д6за. 
Дозировка-дозування. 
Дозревание - достигання, доспівання. 
Дозревать, Аозреть-достигати, достиг-

нути, доспівати, доспіти. 
Долевой, lоЬагіs-частк6виЙ. 
Долгоаеч н ы� й-довговічний. 
Долгоножиа, Тірulа~мочарка, карам6-

ра. ' 
Долгоносии, Cleonus, Curculio - СВИН

ка; 
А. амбарны�,, Calandra granaria-BOB

:Ч6к( -чка) збіжжевий. 
Долихоцефалия-доліхокефалія, довго

гол6вість( -вости) . 
Долька, lobulus-часточка. 
дольчатопослеАны�й (животное) '- ча

СТОЧІивопослід6виЙ. 
ДольчаТЬІЙ , lоЬulагіs-часточк6виЙ. 
Доля, lobus-частка; (се-мянная)-про-

зябець( -бцЯ). 
Домашний, domesticus-свійськи:Ц. 
Домик (животньzх)-хатка. 
доминантны�-домінантний •. 
Доминирование-домінування. 
Доминировать-домінувати. 
ДОМИНИРУІОЩИЙ (призна/і) - домінант-

ний. 
домовы�й (гриб, сьzч)-дом6вий, хатній. 
Донашивать, АОНОСИТЬ-ДОНОСИТИ. 
Доннии, МеШоtUS-буркун(-на). 
донны�-д6ннии.. " 
доношенны�й (ребенсm)-часовИЙ. 
Донце - денце; (ЛУ/іовицьz) - кружень 

(-жня). 
,дополнительны�-додатк6вий •. 
дорсальны�,, dогsаlis-спИнниЙ. 

. ,дорсивентральны�,, dогsіvепtгаlis-':'спин
, ,ночеревний. 
Достигать ,-гнуть (возраста)-дох6дити, 

дійти (вlісу). 
Дочер ний-дочірній. 
Дочь-дочка. 
Драrа-драга. 
Драконово Аерево, Dracaena Draco"""7 

см6че дерево, драцена. 
Древесина~деревнИна. 
древесинны�-деревниннии •. 

Древеснеть-деревнІти. 
Древесница (/іва/іша, Нуlа arborea)

райка. 
Древесн ЬІй-деревний. 
Древо І«ИЗНИ, arbor vitae - дерево 
життя. 

древовиАны�,, dendroideus - деревува
тиИ. 

Древоточе'd; Тегеdо-вертень( -тн я) . 
Дре,йсс?на, Dгеіssепsіа-драйсена, драй-

сеНЦІЯ. 

Ape!iJa, Vіsсагіа-СМО\lIЯ:ЮШ. 
Дремат ь-дрімати. 
Дремлик, Epipactis-корУчка. 
Дрессировка-дресування. 
Дробление (яЙца)~борознування. 
дроБны�й (плод)-роздрібнЙЙ. 
Дрожалка, Тгеmеllа-драглі(-ів). 
Дрожать-тремтіти, дрижати. 
ДрожащиЙ-тремтЯ:чиЙ. 
ДРОЖАево Й-дріжджевий. 
дРОЖАИ (гриб/іи дрождевьzе, Saccharo

mусеtеs)-дріжджі(-джів). 
ДРОЗА, Тurdus-дрізд(дрозда,); 

А. чеРНЬІЙ, Merula-Kic (к6са). 
дрозАовиАны�,, tuгdоіdus-дроздуватий. 
дрок, Gепіstа-дрік (др6ку). 
Дронт, Didus ілерtUS-ДРОF!Т( -та). 
Дрофа, Otis tагdа-дрохва. 
Дуб, Quегсus-дуб( -ба). 
дуБильны�-чиньБ6вий.'' 
Дубов ы�-дуб6вии.. ' 
Дубоное ,СоссоthгаllstеS-lСОСТОГРИЗ( -за). 
Дубровна, Veronica Сhаmаеdгуs-безвер-
шки. 

Дуга, агсus-дугtt. 
дуговой-дуговий. , 
дугонервны�й (лист) - дугасто-жи.тшо-

вий. 
дугообразны�,, агсuаtus~дугуваТИІ1. 
дУАНИК, Апgеliса-Дудник(-ка). 
Дужка, fнгсulа-вИлка. 
Дупель, Gallinago mаjог-дупель( -ля), 

баранчик(-ка) великий. 
дуплисты�-дуплинастий,, дуплавий. 
Дупло-дупл6. 
Дурман, Datura-дурман(-ну). 
Дурнишнин, Хапthіum-КОЛЮЧЮj:(-ч6к). 
духовны�й (жизнь)-дух6вниЙ. 
Душевии, Calaminta, Меlissа-раиовйк 

(-ка). 
душисты�~пахучий,' запашний. 
Душица, Огіgапum-матерЙнка. 
дьlмчаты�й (цвет)-дЙмпиЙ. 
ды�янна,, Fumагіа-РУтка. 
ды�я,, Cucumis Melo-дИпя. 
Ablpa, fогаlllеп-дірffа. 
ды�очка-дірочка •. 
дьlрчаты�-дірчастий •. 
ды�алл ьцо-дИхальце. 
ДЬ1хание, геsрігаtіо-дихfшнл. 
дь1хатепьны�,, геsрігаtогіus-дишю1й. 
ды�ать-дихати •. 
Дятел-дЯ:тел( -тла), ж6вна; 

А. зелеНЬІЙ , Picus vігіdіs-ж6вна зе
лена; 

А. пестры�,, ':' Dryobates _Г дятел( -тла); 
А. чеРНЬІЙ, Dгуосорus-ж6вна ч6рна. 
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Евгеника-~вгеНі~~; наука про поліп-
шення ЛЮДСЬКОl пор6ди. 

ЕвгеническиЙ-евгенічниЙ. 
Евглена, Еuglепа-чаро6чка. 
Евстахиева труба, ТиЬа аudіtіvа-труба 
слухова, труба євстахієва. 

Еда-їжа. 
Единичны�,, sрогаdісus-одинИчниЙ. 
Единокровие -- однокрів'я, однокр6в-

ність( -вности). 
Единокровны�-однокр6вний •. 
Единорог (нарвал, Monodon monoceros) 
-одноріг(-р6га). 

ЕдиноутроБны�-єдиноутр66ний,' єдино
матерній. 

Едкий, асег-їдкИЙ. 
Еж, ЕгіпасеUS-їжаR(-ка); 

е. морской , Ееhіпus-їжак(-ка) мор
ський. 

Ежа, Dacty1is-грЯстиця. 
Ежевика, Rubus caesius-ожИна. 
Ежеголовка,Sрагgапіum-'-їжача ГОЛІвка. 
Еловы�-ялиновий.;; (-Bble, Abietaceae, 
АЬіеtіпеае)-смерекуваті. 

Еnь,Рісеа excelsa.-ялИна. 
Емки й-місткий. 
Емность-місткість( -кости). 
Епанча (.манmuя)-мантія. 
Ерш, Acerina· сегпuа-йорж(-жа). 
Ерш-носарь, Acerina acerina --: бобир 

(-рл). 
Естественник-прир6дник(-ка). 
Естественны�,, naturalis - прир6дниИ. 
Естествоведение-природознавство. 
Естествознание-прироДознавство;-
Есть-їсти. . 
Ехидна, E;chidna асulеаtа-~хідна, ко-
лючка. ,_ l~. f '-', • ",,] 

ж 
Жаба, Bufo-РопУха. 
жаберны�,' Ьгапсhіаlis-зЯ6ровиЙ. ] 
Жабий-жа6'ячиЙ. 
Жабник, Filаgо-грудна травка. 
Жабра, Ьгапсhіа-зН6ра. 
жаБровидкы�,, Ьгапсhоіdеus-зя6рува-

тиЙ. 
Жаброног, Вгапсhірus-зя6роніг( -н6га). 
Жаворонок, Аlаudа-жайворопок( -нка); 

ж. хохлаТЬІЙ, Galerida cristata - по-
сміТІОха. 

Жажда-спрага. 
Жало-жал6( -ла). 
ЖалящиЙ-жалкИЙ. 
Жасмин, Jаsmіпum-ясмин(-ну); 

ж. дикий, чуБУЧНUli, Philadelphus-
жасмін (-ну)дИкиЙ. 

Жвал ы� , mal1dibulae-жувальця. 
Жвачка-жуйка. 
жвачны�,' Rumіl1апtіа-ремиІ'авці, жуй-

ні тварини . 
. Жгун-корен ь, Cl1idi um-стожИльник(-ка) .. 
Жгутик, f1age��um-джгут6к( -тка). _ 
Жгут и ков ble, Flage ІІа tа-джгутківці. 
жгутиковы�й ,-джгутн:6виЙ. , 
Жгучий-жалкий. 
Жеван не-жування; (;ж:ваЧliu)-реми-

І'ання. 
Жевател b~1 ЬІй-жувальний. 
Жевать-жувати; (~ваЧку)--ремиІ'ати. 
Желатин, gelatil1um-жещ.ітИн( -ну). 
Желатинозн ЬІЙ, gеlаtіпоsіs-драглий. 
Желе за , glаl1dulа-зал6за. 
железисты�,' (liлетка glаl1dulагіs,)-за-
лозуватий; (аппарат)-залоз6виЙ. 

Железка-зал6зка. 
Железница, Demodex-зал6ЗІІИК( -н:а). 
ЖелеЗОбактерия--заЛізо6актерія. 
Желна (дятел черньzй, д. аелен.ьzй)-
ж6вна. 

жеnобоваты�-жоло6уватий,' рівчаку
ватий. 

Желобон, sulсus-жоло66к(-6ка), рівчак 
(-ка). 

ЖелтиЗна-жовтИзна. 

желтоваты�-жовтуватии •. _ P'f. 
Желток, vite��us-жовт6к(-тка). 
Желтопузик ,Орhіsаurus-жовт6брюх(-ха). 
Желтофиоль, Cheiranthus Сhеігі-ляк-

' .. 'j 
• --І 

фі6ль(-лю). 
Желтоцвет, Аdопіs-горицвіт( -ту). 
Желточнин-жовтівник(-ка). . 
желточны�,, vіtеl1іпus-жовтк6виИ. 
Желтуwнин, Erysimum - ЖОВТУШІ-ШК 

(-ка). 
желты�,, luteus-ж6втиЙ. 
желудевы�,, glапdагіus-жолудевий. 
Желудок, gaster, vепtгісulus-шлунок 

(-нка). 
Желудочек ,vепtгісul-us-шлуночок( -чка). 
желудочны�,, gаstгісus-шлунк6виИ. 
Желудь, glаl1s-ж6лудь(-дя); (.мОРСКОЙ, 
Ваlапиє)-мух6рка, жолуденька. 

жеnчны�,, fe��eus-'-жовче.виЙ. 
Желчь, fel, hераг-жов-.:t(-Чі). 
Жемчуг-перло; (.mh.)-ш'Jрла. 
Жемчужина-перлИна. 
ЖеМЧУЖ~lица, Меlеаgгіпа-перлівниця. 
жемчужны�-перл6вии;; (бугорок)-пер-
лИстиЙ. 

женоподоБны�,, efferninatus - жонува-
тиЙ. 

Женский, fеmіпіl1us-жін6чиЙ. 
Шенствен ность-жін6тніСТЬ( -ности). 
Женщина, fеmіпа-:-жінка. 
Жерлянка, Bombil1ator - кунка, КрП'-
нИчка. 

Жерновка (у карповыl)-жор{шце •. 
Жерновки paKOBble-жоренцяракоnі. 
Жеруха, Sisymbi um-сухоребрик( -ка). 
Жесткий (волосок)-твердий, цупкий. 
жесткокры�ьІй-твердокрилий •. 
живительны�-:-живущий,' живлющий.
Живица-живИця. 
Живой, vivus-живИЙ. 
Живокость f Dеlрhіпіum-сокирки( -р6к). 
Живородность-живор6дність(-ности). 
Живородящий, vіvірагus-живор6дниЙ. 
Живорождение-живородfння. 
Живот, venter, аЬdоmеп-черево. ~ 
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Животное , апіmаliа-тварИна. 
ЖИВОТНЬІЙ , апішаlis-тваРИJ;rниЙ. 
Живучесть-живУчість( -чости). 
Живучий-живУчий. 
Живучка; Аjugа-горл.янка. 
Живчик (спер,мuй)-заплідок(-дка). 
Жидкий, liquidus, fluidus-течнИЙ. 
Жидкость, Ііquог-течиво. 
ЖизнедеRтепьность - життьова ді.яль-

ність( -ности), живоді.яльність( -ности). 
Жизненность - життевість(-вости). 
Жизнен н ЬІЙ (фующuя)-життьовий. 
Жизнесnособность-життєздатність (-но-

сти). 
Жизнь, vіtа-житт.я. 
Жипа-жИла. 
Жипец-житець( -тц.я). 
жиписты�,, . tепdіпеus-жИлавиЙ. 
Жипище-житл6, .осел,я. 
Жипка (крыlа,' лuсmа)-жИлка. 
Жипкование--жилкуванн,я. 
жипковаты�-жилкуватий •. 
Жнлообразн 101 й-жилуватий. 
жимопостны�e ,Саргifоliасеае-козолИсті. 
Жимопость, Lопісега-деревник( -ка); - , 

Забеременеть--завагітнfти. 
Забопеваемость-захворіл;ість( -лости) . 
Заболевание, mогЬus-захв6рінн,я. 
Заболевать, заболеть-починати хворі-

ти, захв6ріти. 
Заболонь, аlЬuгпum-заболонь( -ні). 
заБоты� (а пата,мстве)-піклуванн,я (ким, 
про кого, за кого). 

заБрюшинны�,, retroperitonealis - за
очеревинний. . 

Завивание' (арганав)-звиванн,я. 
Завиток, сіпсіппus-завитка, завійка; 

(уха, hеliх)-закрут(-та). 
Завод (расплад)-зав6д( -6ду). 
Заворот-закрут(-та). 
завRзы�атьсRR (а пладе)-зав'.язуватися. 
3аВRзь-зав' язок( -зка). 
Загиб, flехurа-загин(-ну), закрут(-та). 
Загибание, flехіо-загинання. 
загпаты�ание-вглитання •. 
заглаты�ать-вглитати •. 
3агпоточны�,, геtгорhаrупgеа1іs-запро-
лиг6виЙ. . 

3агпоченны�-вглитаний •. 
Загнивание-загнивання. 
Загнивать,-ить-загнивати, загнити. 
ЗагнивWийся-загнИлиЙ. 
загрRзненны�-забруднений,, занечище-
ний. . 

Зад, паtеs-зад (заду), сідець(-дц.я). 
Задавить-задавити, задушити. 
Задержание, suрргеsіо-затрИмання. 
Задерживание-затрИмуванн,я. 
задерживательны�-затримний •. 
Заднегрудь-задньогруди( -дей). . 
заднепроходиы�й " апаlis-'--відхіДНИl\;6вий, 
калюх6виЙ. 

З~дний, роstегіОl'-З3ДНій. 
Задремать-задрімати. 

3 

ж. душистаR, L. Саргifоlіum-козо
лИст(-ту). 

Ж~р, аdерs--жир( -ру); (рьzбziй)-трин 
(-ну). 

Жираффа, Gігаffа--жирафа. 
жирны�й (,маслянuстьzй)-масний; (ат-
кар,мленньzй)-жирний, гладкий. 

ЖИJJоват ь-жирувати. 
Жировой, adiposus--жировИЙ. 
Жирянка , Ріпguісulа-товстЯ:нка. 
Житепь-житель( -ля), житець( -тця). 
Жить-жити. 
Жужжапьце--дзижчальце. 
Жужжание, muгmuг--дзижчання. 
Жужжать--дзижчати. 
Жужжелица, СагаЬив-турун(-на), бігун 

(-на). 
жук~жук(-ка). 
Жуки, Соlеорtега-твердокрилі, жуки. 
журавлины�-журавлиний •. 
Журавпь, Gгus-журавель(-вля). 
жучий--жучачий. 
Жучок-жуч6к( -чка); 
ж. копорадский, Leptinotarsa decem
liпеаtа-картопляк( -ка) колорадський 

Задушение, asphyxia-задУшення. 
Задушить:--задушити, задавити. 
зады�атьсRR ,-дохнуться--задихатися, за-
дихнУтися. . 

зады�ка-задих(-ху),' задишка. 
Заживпение, сопsоlidаtіо--г6єння. 
заживленны�-заг6єний •. 
ЗаЖИВПRТЬ, заживить-г6їти, заг6їти. 
зазубренны�-вищерблений,, щербатий, 
Зазубрина--щербина, визубень( -бня) ... 
Закпадка--закладинка. 
Занпючение (в r,анадскuй бальаа,м)--за-
ведення. 

Закостенел 101 Й--закостенілиЙ. 
Закостенеть, оssіfісаге-з&костеніти. 
закоченелы�-задубілий,' закляклий .. 
Закраска--забарвлення. 
закрашенны�-забарвлений •. 
3акрашивать ,-сить-sабаРВЛІОвати, за-
барвити. 

Закручиваliие-закрУчування. 
занры�аниеe - заІСривання; (глаа)--за
плющування. 

заиры�атьb ,-ры�ьb ,-СR - закривати,-ся, 
закрити,-СЯ; (а ранах)-зат,ягати, за
тягти, г6їти, заг6їти,-ся; (а глааах)
заплющувати, заПЛІ6щити,-ся. 

закры�ьlй-закритий;; (а глаае) - за
плющений. 

Закукпивание--заЛЯЛЬІС6вування. 
ЗаКУКЛl1ваться, -питься--заляльк6вува
тися, зал,ялькуюJ,тися .. 

ЗакупориватІ., закупорить - затикати, 
заткнути; (о кравенаснам сасуде)-за
снічувати, заснітИти. 

Закупорка (сасудов)---:заснfчення; (бат.) 
- затик(-ку). 

ЗапагаТЬСR (аб аргане)--зачинатися. 
Залеitlь (степная)-перелfг(-л6гу). 
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Залетн ЬІй-залітний. 
Залив, sіпus-зат6ка. 
заматочны�,, retrouterinus -- зауразо-
вий. 

Замедление, геtагdаtіо-загаяння. 
замедленны�й (рост)-загалнии. 
Замерзание , сопgеlаtіО--з'амерзання. 
Зам?~зать, замерзнуть-замерзати, за-
мерзнути. 

Замещающий, vісагіus-заступнИИ. 
Замещение-заступання. 
Замирать, замереть-завмирати, завмер-

ти. 

ЗамковьвЙ-замковИИ. 
Замок, саГdо-зам6R( -МІ{а). 
3аморить-зам.орИти. 
замы�ателл ь (клеточка)-заМИRач( -ча). 
замы�атьb ,-ся ,-кнуть, -ся-заМИRати,-СЛ, 
заМRНУТИ ,-сл; стуллти,-сл,стулити, -сл. 

3амы�lающий,' оЬtuгаtогіus-замичю1:й, 
затульний; (мускул) - заМИRач (-ча), 
м' .ясень( -снл) -заминач( -ча). 

Занавеска небная, velum palatinum
завіса піднебінпа. 

ЗаносноЙ-заl1есениЙ. 
заостреliны�й (лист, асumіпаtus)-заг6-
стрениЙ. . 

Запав ший-запалий. 
Западать, запасть-западати, запасти. 
Запас-запас( -су). 
Запасн ы� й-запасний. 
Запах, оdог-запах(-ху), дух(-ху). 
за'пирательны�,, obturatorius - замич-
нИй, затульнИИ. 

Заплесне вел ЬІй-цвілий. 
заплечье-запліччл. 
ЗаПОЗАание-припізнення. 
Запястье, сагрus-зап'.яСТОR(-тка). 
3аражать ,-ся, заразить ,-ся-заражати, 

-ся, заразИти,-сл. 
Заражение, іпfесtіо-заражепня. 
зараженны�-зар(tщений •. 
Зараза, virus, сопtаgіum-зараза. 
Заразитель-=-зараЗНИН(-Rа). -
Заразительность-заразливість (-вости) . 
Заразител ыі ЬІЙ, contagiosus - заразли-
вий, чіпюШ. 

Заразиха, ОгоЬапсhе-вовч6R( -ЧІ{а). 
Зарастание (швов)-зарост{шнл. 
3арастать, зарости-заростати, заро-

сти. 
Заращение, оыiегаtіо-зар6щення •. 
заращенны�,, оыiегапs-зар6щений •. 
зароды�,' еmьгуо-заРОДОК(-ДRа). 
зародьlшевы�,, embryonalis - зародк6-
вий. 

Зарождаться, зародиться - зар6джу-
ватися, зародитися. 

Зарождение, gепегаtіо-зар6дженнл. 
Заросль-зарість( -рости). 
Заросток, prothallium - передр6СТОR 

(-ТЕа). 
ЗаросшиЙ-зар6слиЙ. 
3ар blBaH ие-заривання. 
Засев-засів( -ву). 
Заслоtlііа, valvula-засліНRа. 
Засорение (усmьиц, о Ьstгuсtіо)-зас:аа:І 
чення. 

Засорен н ЬІй-засмічениЙ, занечищений ~ 
(о, гла~е)-за,пор6шениЙ. 

Засуха-посуха. 
засы�атьb ,-снуть-засинати, заснУти. 
засы�ание,, ехsіссаtіо-засиханнл. 
засы�атьb ,-СОJ(нуть-засихати, зас6хну-

ти. 

Затвердеван ие-тверднення; (схваты�а-
ние, стягuвание)-тужавіннл. 

Затвердевать ,-деть--тверднути, затвер
днути; (схвать!ваться)-тужавіти, за
тужавіти. 

затверделы�,, induratus - затверділий; 
(о растворе)-затужавілиЙ. ",,' , ' 

ЗатвеРА8ние, induratio - ,затверділість 
(-лости) ; (процесс)-затверднення. 

Затворка, valvula -- затулка. 
Затенениє-затіненнл. -
Зате нек н ы�-затінении •. 
За-rеНFlТЬ ,-ить-затіняти, затінити. 
Заторможеннооть загальм6ваність 

(-ности). 
заторможенны�-загаль:м6вани.и:.. 
Затормозить-загальмувати. 
заты�лок,' occiput-потИлцця. 
3аты�очньІй,, occipitaliS-потИличн!,1И. 
захваты�ать,-титьb - зах6плювати, за-
хопити. 

Зацветать, зацвеоть-sацвітати, зацві-
сти. 

Зачатие, fоеtаtіо-зачаттл. 
зачатковы�й (путь, слоЙ)-з~чаТR6виИ. 
Зачаток-зачаТОR( -тка). 
зачаточны�й (состОЯI-lие)-зачаТRОВИЙ. 
защечкы�й (мешок)-защічниИ. 
Защита-захист( -ту). 
защитны�й (окраска, орган)-захисний. 
За щи щать ,-тить ,-ся--захищати, захи-

стити-сл. 
3аяц---.":заєць (зайця); 

з. беnяк, Lepus tіmidus-заєць бі
л.яНИR( -Іса); 

з. земляной , Ala'ctaga sаliеПS--'заєць 
земляний; 

з. русак, Lepus еurореus-заєць сірий. 
Заячий-залчий; 

з. ttапуста, Sedum mахіmum-заяча 
RапУста. , 

Звезда (стадия, Аstег)-зіРRа; 
з. морскгя, Аstеl'іаs-зірка морсьн:а. 

звездообразны�-зіркуватии •. 
Звездчатка, StеІІагіа-зірочник( -Еа). 
звездчаты�й (клетка)-зірчастии. 
Зверобой, Нурегісum-залча RРИВЦЛ. 
ЗвеР!lБОЙН"'lе, Guttifегае-кривцюваті. 
Зверь, Ьеstі:t-звір (звіра). 
ЗДОРОВЬІЙ , sапus-здор6виЙ. 
Здоровье, sапіtаs-здор6в'л. 
Зебра, Hippotigris zеЬга-зебра. 
зеБровидны�-зеБруватий •. 
Зеброид-зебр6їД( -да). 
Зебу, Боs іпdісus-зебу. 
Зев, fаuсеs-зіво (зіва); 

з. nьвины�,' Апtіггhіпum-р6ТИRИ. 
Зевать, зевнуть-позіхати, позіхнУт Н' 
Зевота-п6зіхи. 
Зезия (стеклянница, Sеsіа)-склfвка. 
Зеnенеть-зеленІти. 
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Зеленават ЬІй-зеленуватий. 
Зеленуwка, Сhlогіs-зеленяr,( -ка). 
Зелен ЬІй-зелений. 
Зелень-зелень( -ні). 
3емлеройка, Sогех-мідиця. 
Земля-землЛ. 

'. 
Земляника, Fragaria vesca-сунИця. 
земляничны�-суничний •• 
Земляной , tеrrеstгіs-земляний; 

3. ореw!ш, FШрепdulа hexapeta-
гаДІочншt( -ка) . 

Земноводн ы�,, АтрhіЬіа-земнов6дні. 
земноводны�,, атрllіЬіаlis--земнов6днай 
Зем НО Й-земнЙЙ. 
Зериало, sресuluт-дзерн:ало. 
Зернистость, gгапulаtіо - зернлстість 

(-тости). 
3ернисты�,, gгаПUlоsus-зершlстиЙ. 
Зерно, gгаПUl1l-зерио. 
3ерновка, Laria, Вгuсhus-зерноїд(-,;:;,а); 
сагуорsіs-зернлк( -ка). 

зерны�ко-зеренце •. 
Зигзагообразн ы� Й-3НІ'заІ'уватий. 
ЗигомнцеТI>I, Zуgотусеtеs-зигоміцети. 
ЗИГОМОРфНЬіЙ (цвеmоlt) - зигом6рфний, 
односиметрЙчниЙ. 

Зигоспо.ра-зигосп6ра. 
Зигота-зиг6та. 
Зимаза-зимаза. 
Зимний, hіетаliS-ЗИ1l16виЙ. 
Зимоваїь-зимувати. 
Зимовка-зимівля. 
Зимовнин, Соlсhісuт-пі3НОЦ13іт(-ту), 
Зимолюбка ,Сhіторhіlа-порушник( -[,а). 
ЗИМОРОДОІ! , Alcedo аttіs-рибалочка-во-
домор6з( -р6за), синьовід( -в6да). 

Зимующий (пmuца)-зим6виЙ. 
Злаки, Gгатіпеае-колосківці, зернівці. 
Златка, Бuргеstіs-крицлк(-ка). 
Златогузна, Euproctis сhгуsоггhоеа-зо-

лотогуз(-за). [ник(-ка)., 
ЗмееГОЛОВНI11(, Dracocephaluт - :м:аточ
Змеи, Ophidia. SЄl'репtеs-змії. 
змеины�-зміїний •. 
3меЙка-змfйка. 
Змея-зміЛ; [[,авка; 

3. гремучая, Crotalus hоггіdus-ТОр6х-
3. очковая, Naja-окулЛрка. 

Зоб, stгuта-в6ло. 
30бастость, struтitas - воластість(-то-

сти). 
ЗобаСТЬІЙ (голубь)-воластий. 
30Бны�й (желеаа)-воловЙЙ. 
Зов (брачньzй крuк)-п6ющк(-ку). 
Зола-п6піл( -пелу). 
Золотарник, SolidagO-З0лотУшник(-ка). 
золототы�я'lник,, Егуthгаеа-золототй-
сячнин( -на). 

Ибис, �bis-ібіс( -са). 
Ива, Sаliх-верба. 
ИваН-Аа-Марья, Меlатругит петого-
suт-перестріч(-річу) гаЙовЙЙ. ' 

Иван-чай, ЕріІоЬіит апgustіfоliuш
зніт (ЗНІТУ) ВУ3ЬRОЛИСТИЙ. 

ИВОВblЄ, Sаlісасеао-вербуваті. 

и 

.. 
Зол ьн ЬІй-попільний. 
Зона, zопа--з6на. 
Зонтик. uтЬеllа-ОI{РУЖОК( -~H:H:a). 
Зонтичн ьве, UшЬеJlifегае-он:ружн:івці о
Зоог~ографическиЙ-зоогеографlЧниЙ. 
Зоогеография--sоогеограФія. 
Зооглея--зооглея. 
Зооксаflтелла, Zоохапtеllа-З00ксапте-
ля. 

300лог-sо6лог(-гf},). . 
Зоолоrический, zoologiCUS-300ЛОГІЧНИЙ_ 
Зоология, zооlоgіа-sоол6гія; наун:а про 
тварйнний світ. 

300палеонтоnогия -- зоопалеонтол6гія_ 
Зооспора, zооsрога-зоосп6ра, плавl'Iн-· 
ка; мандрівна сп6ра. . 

Зооспорангий ---: зооспорангій(-гія); мі-· 
стище зооспор. 

ЗоотеХНИЯ-З00технія; наука про вик()
ристанчя й р6зплід свійських тВарlПІ. 

300ТОМИЯ, zооthотіа-З00т6мія; наука. 
про серед6ву буд6ву тварЙн. 

300фиты�, Zоорhуtа-зоофіти ,жИвороеті~. 
300хло~елла, Zoochlore llа-::Jоохлореля. 
Зопник, Рhlотіs-sалі3ШJД( -ка). 
Зоркий--гостроs6рий, зіркИЙ. 
ЗОiJЯ, Levisticum-люБЙсток(-тку). 
Зоза, Zоёа--зоея. 
31)ачок, pupilla-зінИця. 
Зрелость, таturіtаs-дійшлість( -лости) ~ 
(плода)-стиглість( -лости) . -

Зреп ы� й-стr1г ЛИЙ; (половоа реЛЬ1Й)-дШ ~ 
шлиІІ. 

ЗреНffiе-sір (з6ру). 
Зреть (поспеваmь)- спіти, поспівати. 
зритепьны�,, optiCUS-ЗоровИЙ. 
ЗРЯLІИЙ-SРЯ:ЧИЙ, ВИДІОщиЙ. 
Зуб, dеlls-зуб (зуба); . 

з. МУАРОСТИ , d. sегоtіllus-sуб муд-
рости. . 

ЗубаСТЬІЙ , dепtаtus-зубатии. 
3убец-зуб8ць( -бцЛ). 
Зубной , dentalis-sубнЙЙ. 
зуБовиАны�,, dепtіfогтіs-зубуватий. 
Зубр, Вівоп Ьопаsus-зубр(-бра). 
Зубчатка, Оdопtitеs-кравнйк( -ка). 
зубчаты�-зубчастий •. 
Зубчик (кры1а,' лuсmа)-зуб8ць(-цЛ). 
Зубянка , Dепtагіа-зубнІщя. 
ЗУА. ргurіtus-сверб(-бу), свербіж(-жу)_ 
З:fAень чесото'lны�,, Sarcoptes ~cabiei-
свербун( -на) кор6стяниЙ. . 

Зуек. Сhагаdгіus-піс6ЧНИІ(-І{а). 
Зюзник вы�окий,, Lycopus exaltatus-

BOB�-ІОніг( -н6га);' 
3. европейский, L. еигореив - драго

лrОб(-ба). 
Зяблик, Fringilla coelebs -- злблик( -ка) 

ивовы�-верб6виfJ:.. 
Игла-г6лка. 
игла-ры�а,, Sупgпаthus--іглйця морська. 
Иглокожие,Есhіllоdегтаtа-голкошк}'рі. 
И голка-Р6лка. 
игол,ьчаты�й (лuсm)-голнуватии,шпилЬ

к-уватий. 
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Игра-гра. 
Игуана, Іguапа-іІ'уана. 
Ид-іда (іди). 
Идант-ідант( -та). 
Идиобласт-ідіобласт(-та); клітина, що 
відрізняється від решти ф6рмою або 
вмістои. 

Идиоплазма-ідіоплазма. 
Идиосинкразия-ідіосинкраЗія. 
Идиохромозома-іДіохромоз6ма. 
избирательны�й (способность)-виб6р-
чий. 

изБы�ок-лишок(-ку),, зайвина. 
Изsержение семени-випорск(-ску) сі-

м'я, викидання сім'я. 
изsесткоsы�й (С1і:елет)-вапн.яний. 
Изsесть, саlcагіа-вапн6. 
Изsилина, gугus-закрут(-'l'У). 
ИЗВИЛИСТI;>IЙ--покручениЙ,кривулЯстиЙ. 
Извитой (1і:анал)-кручениfi, покрУче-

ний. 
Извращение, іпvегsіо-вИв:ривлення. 
извращенны�,, іпvегsus-вИкривлениЙ. 
Изгиб, flехuга-вигин(-ну), загин( -ну). 
ИзголодавшиЙся~зголоднілиЙ. 
Излияние (секрета)-вилив(-ву) , вип-

JIИВ( -ву). 
Измельчание (пищи)-подрlбнення. 
Измельчать-здРібніти. 
Изменение-зміна. -
Изменчивость-міШ.ІИвіСт!>( -вости) . 
изменчивы�-мінливий •. 
Изменяемость (видов)--зміїшість(-ности). 
'Измерение-вимір(-ру); вимір.яння, мі-
ряння. 

Измерять ,-рить-міряти, вимір.яти, ви-
міряти. 

Изнурение, іпапіtіо-зм6ра. 
изнуренны�-зм6рений •. 
Изображение (на сетчат1і:е)-6браз(-зу). 
Изодиаметрический (1і:лет1і:а)-ізодіямет-
ричний; з тот6жним поперечником. 

изолецитальны�й (яйцо) - ізолециталь
ний. 

Изолирование (фшrтор зволюции)-ізо
лювання, віДОІ~ре:м:лення. 

:изолированны�-ізоль6ваний,' відокрем
лений. 

И зосмоти чесни й (раство р )-ізосмотич
ний; тот6жно осмотичний. 

Изотония, іsоtопіа-ізотонія; однако-
вість осмотичного тЙску. 

Изотропность-ізотр6пність( -ности). 
изотропны�й (диС1і:)-ізотр6пниЙ. 
из'ьеденны�й (субстрат)-ПОlдениЙ. 
Икать-(г)Йкати. 
Икота, sіпgultus-(г)Йкавка. 
Икотнин, Вегtегоа-гЙкавка. 
Икра-ікра; (ля~ушечья) - клек(-ку); 
(рачья)-кашка; (и1і:РУ метать)-не
реститися, викидати ікру; (sura)
литка. 

Инринка-іІ~рИна. 
инроножны�й (.w.УС1і:УЛ, gastrocnemius)
литк6вИЙ. 

Илим (берест, Ulmus саmреstгіs)~бе
рест(-та). 

;имагинальны�,, imagjnalis - імаІ'іпаль
ний. 

Имаго, imago-імаІо; стаді,я дор6слоr 
коиахи. 

Имбир, ZіпgіЬег-іибір(-ру). 
имБирны�-с-імБир6вий •. 
иммерсионны�й (система об'Ое1і:тивов ми-

1і:РОС1і:опа)-іиерсійниЙ. 
Иммерсия-імерсія. 
Иммиграция-іміІ'раці,я. 
Иммунизация, іmmuпіsаtіо-імунізаці,я; 
набуванн,я несприйнятливости на по
тесні хвор6би. 

Иммунизин-імунізИн(-ну). 
Иммунизироsать-імунізувати. 
Иммунитет, іmmuпіtаs-імунітет(-ту), 
несприйн.ятливість( -вости) . 

иммунны�-імунний,' несприЙн.ятливий. 
Имплантация, implantatio - імплян-

таці,я. 
Импотент, іmроtепs-імпотент(-та). 
Импотенция, іmроtепtіо-імпотепція. 
Импульс, іmрuls-імпульс(-с:у), п6ш-
товх(-ху). 

Инsагинация, іпvаgіпаtіо-інваІ'інація, 
вгинання. 

Инsерсия, іпvегsіо-інверсія. 
Инsертаза-інвертаза. 
Инвертин-інвертИн(-ну). 
инволюционны�й (форма) - інволюцій-
ний. 

Инsолюция-інволюція; зміна ф6рми в 
мікробів під впливои от6чення. 

Ищ;амин-індамін(-ну). 
индивидуальны�,, іпdіvіduаЦs-індиві
дуальний, особистий. 

Индивидуум, іпdіvіduum-індивід(-да), 
особина. 

Индиго-індиrо. 
Индинан-індикан( -ну). 
индифферентны�-байдужии •. 
Индол-інд6л(-лу). 
Индукция-іНДУlщія. 
Индуцировать-індукувати. 
инертны�,, іпегtus-інертний. 
Инкапсуляция, incapsulatio - iH�-tапсу-

л.яція. 
инкреторны�й (орган)-іlшрет6рний, се
ред6во-секрет6рниЙ. 

Инкреция-інкреція, серед6ва секреці.я:. 
инкубационны�й (период) - інкубацій-
ний, прих6ваниЙ. 

Инкубация-іш~убаці.я:. 
Иннерsация, іппегvаtіо-іннервація. 
инородны�,, аliеПUS-ЧУЖОР1ДНИЙ, сто-
р6нніЙ. 

Инсентисид-інсектисЙд(-ду). 
инспираторны�--інспірат6рний,' вдиш-
нии. _ 

Инсп.'рация, іпsрігаtіо-інспірація, вди
хання. 

Инстинкт, іпstіпсtus-іНСТИНRТ(-ТУ). 
инстинктиsны�,, іпstіпсtіvus-інстинк
т:ЙвниЙ. 

Инструментарий, іnstl'umепtагіum-ін
струиентарій, начиння. 

Интеллект, іпtеІІесtus-інтелект(-та). 
интергемальны�й (нервное 01і:ончанuе)
інтергемальний. 

инте,глоБулярны�й (пространство)-ін
теггльобул.ярний. 
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интеркапярны�й (рост)-інтеркал.я:рний, 
вставниЙ. 

интерренаповы�й (т1Lаllь)-інтерреЮ1ЛО~ 
ВИЙ" міжнирк6виЙ. 

интерстициапьны�,, іпtегstіtіаlis-інтер~ 
стицfйний, проміжний. 

интерзпителиальны�й - інтерепітелfй~ 
ний. 

Интина-іН'J:'ина; серед6ва пилкова 0150-
л6на-. 

Интоксикация, intoxicatio - інтоксика
ція,ОТР-УЄННЯ. 

интрамспекулярны�(дьlхаlluе)-інтрамо~~ 
лекул.я::рний. 

Интуссусцепция (вllедреllие) - інтусу-
сц{шція, втиснення, всИлення. 

Инулаза-інулаза. 
Инулин-іну лін( -ну). 
Инфантилизм, infantilismus - інфанти-
лізм(-му); дит.я:чиЙ вигляд., 

инфекционны�й (болеань)-інфекцifiний, 
, заразливий, причепливий. 
Инфекция, іпfесtіо-інфекція, заражен
ня. 

Инфильтрат-інфільтрат(-ту). 
Инфильтрация, infiltratio --.:... інфільтра-

ція; прос6чування всередину. 
инфильтрированны�-інфільтр6ваний •. 
Инфильтрировать-інфільтрувати. 
Инфузория, Іпfusогіum-інфуз6рія. 
Инцистирование-інцистування. 
инцистированны�-інцист6ваний __ 
Ин"'Ьекция, -injectio - вп6рскування, 

ін'єкція. 
Иод, jоdum-Йод(-ду). 
Ипомея, Іроmаеа-кр-учені паничі. , 
Ирис, Iris - веселка, веселкова 0150-
лона. 

искалеченны�й ,-скалічений, покаліче
ний. 

Ископаемое-викопина, копалина. 

кавернозны�,, саvегпоsіs-печеруватий, 
кавернозний. 

кадаверин-кадаверИн(-ну). 
КаАИЛО, Melittis-кадИлd. 
Нажущийся-позірний, сповидний. 
Казеи н-казеїн( -ну). 
Казуар, Саsuагіus-казуар(-ра). 
Кайма, limbus =- 6бвідка, облямівка, 
краика. . 

Кайман, Саіmап-кай:ман(-на). 
Кайногенетический (це1l0геllеmuчеС1LUЙ) 
~-каЙногенетЙЧниЙ. 
Какаду, Сасаtuа-какад-У. 
Кактус-кактус(-са). 
кактусовы�-кактусовий;; (-вы�,' Cacta-
сеае)-кактусуваті . 

Кал, іаех -ви:мети; 
К. первородны�,, mесопіum-смfлка. 

Налий, calium-кftЛій(-лію). 
Калиммоцит - калімоцит(-та); фоліку
mірна клітина в покривникfв. 

Калина, VіЬuгпum-калИна. 
Калиптра (1LолпаЧО1L, саlурtга)-Rовпа~ 
ч6к(-чка). 

ископаемы�-викопний •. 
Искривление, сuгvаtuга-вИкривлення. 
искривленны�-виRривлений •. 
Искривлять,~вить ,-ся-викривл.я:ти, шІ· 

кривити,-СЯ. 

ИскусствеННblЙ, агtfісіаlіs-штУчниЙ. 
Испарение-випар( -ру); (проqесс)-випа-
р6вування. 

Испарина-випотина, вИпоти. 
Испаритель-випарник(-ка). 
Исполинский (1Lлеmnа)-велетенський. 
Испражнения-вИмети. 
Исследование (uabIC1Lallue)-д6слід( -ду). 
Исследованность - дослідженість( -HO~ 

сти). ' 
Исследователь-дослідник(-ка). 
Исследовать-досліджувати, дослідити. 
Иссоп, Нуssорus-гіс6п(-пу). 
иссы�атьb ,-хнуть - зсихати, зс6хнути, 
висихати, вИсхнути. 

Истечение (жuд1Lосmu)-витікання. 
истинны�-справжній,' правдивий. 
Истлевать ,-еть-тліти, зотлівати, зо-

тліти. 
ИстлевwиЙ-зотлілиЙ. 
Истод, Polygala-китяткИ. 
Истощать ,-щить ,-ся-виснажувати, ви-
снажити,-СЯ. 

Истощение-виснаження, виснага. 
истощенны�-виснажений •. 
Истребление-нИщення. 
Истреблять ,-бить-нищити, винищува-

ти, знищити, винищити. 
Исхудал ЬІЙ-СХУДЛИЙ. 
Исхудан ие-схуднення. 
Ихневмон, Herpestes ісhпеumоп-іхнев

м6н(-на). 
Ихтиолог - іхті6лог(-га), рибознавець 
,(-вця). 

Ихтиология-іхтіол6гія, рибознавство. 
ИхтиоптеригиЙ-іхтіоптерИгій(-гія). ~ 

Каллима, КаШта рагаlесtа-сухолистка 
Каллюс, саllus-калюс(-са), :моз6ля. 
каловы�,, faecalis-вимет6виЙ. 
Налория-каль6рія. 
Калужница, Caltha-калЮжницSl. 
Калькобласт-калькобласт(-та). 
Кальций, саlсіum-кальцій(-цію). 
Кальцинация, саlсіпаtіо-кальцинаці.я, 

звапненнSI. 
кальцифильны�-кальцифільиий,, вап
нолЮбииЙ. 

кальцифоБны�-кальциф6Бний,' вапно
б6язииЙ. 

Камбала, Рlеuгопесtеs-камбула. 
камбаловидны�й (.мускул) - намбулува
тий. 

камбиальны�,' cambialis-камбі.я:льпиf{, 
камбійний. 

КаМбий-камбій(-бію). 
Камбиформ-камбіф6рм(-ма). _ 
Камедетечение-клеєтеча, І'ум6за. 
Камедь, gummі-клей (клею). 
КамеНИСТЬІЙ (паllМ, реtгоsus)-каи'внй-
етий. 
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наменны�й (на lш.tlН.е живущий, saxa-
tilis)-кам'янИЙ. , 

Камера, сашега-камера, комірка. 
Камерники , FогаmіПifега-КОМір&іІЩі. 
Намнепомка, Saxifraga - ломикамінь 

(-меня). 
Кам I1иnотроnны�й (се.млпочnа)-кампіло

тр6пний, зігнутий. 
Камф ора ,.саmрhога-камфора. 
намфорны�,, camphoratus - камфоро
вий. 

камы�,, Sсігрus-оситнлг( -гу); 
н. озерны�,, S. lacustris-Ryra. 

камы�евна,, Асгосерhаlus-очеретянка. 
намы�ница,' Gallinula chloropus - &у
рочка водяна. 

Канаn,сапаlis-пр6від( -вода) ,канал( -ла). 
Канаnец, canaliculus - проводець( -від-

цл), каналець( -ль ця) . 
канаnьцевы�й-провідцевий •. 
Канарейка, Serinus сапагіа-канарка. 
Канарейник , РЬаlагіs-очеретянка. 
Канарейное семя, Phalaris Canariensis-
канаркове сім'я. 

Канатик , fuпісulus-мотуз6&( -з&а). 
Канна, Саппа-&анна. 
Каннибаnизм-н:анібалізм(-му). 
Кантаридин - :ішнтаридин(-ну), нарив-
нИк(-ку). 

Кануфер, Tanacetum Balsamita-кану
пер(-ру). 

Канюк, Вutео-мишоїд(-да), каня. 
Каnиnnиций, capillitium - капіліцій 

(-ція); середоплодовик6ва сітка із 
сп6рами між вічок у слизових грибів. 

Наnиnnяр (волосньzй сосуд) - капіллр 
(-ра), жилка ВО.7Іоскувата. 

каnилnярны�,, саріІІагіs-капіллрний, 
волоскуватий. 

Наnорский чай (Иван-чай, Epilobium 
angustifolium) - зніт(-ту) вузь&оли
стиЙ. 

Каnрифоnь (жимолость дуіШ,lстая., Lo
пісега Caprifolium)- н:озоЛИст(-ту). 

Наl1суnа, capsula - н:апсуля, &апшу& 
(-ка). 

Капуста, Вгаssіса-капуста. 
Каnустница, Pieris Ьгаssісае-білан(-шз.) 
капустяний. 

каnустны�-капустяний •. 
Каракатица, Sepia-чорнИлець(-льця). 
Карась, Сагаssіus-карась(-сл). 
Карбамид-карбамід(-ду), сечовИна. 
Карбоксиnаза-карбоксилаза. 
Нарбонизация-карбонізація, вугління. 
Нардамон , EJettaria Cardamonum-&ap-, 
дам6н(-ну). 

кардинаnьны�й (вуб, вена)-каРl!иналь
ний. 

Нардиограф-карді6граф( -фа); реєстра
тор серцевого п6штовху. 

Нардиоnневмограф - каРДіопневм6граф 
(-фа); одночасний реєстратор серце
вого п6штовху Й дишних рухів 
огруддя. 

Кардия, сагdіа-пришлунок( -нка). 
Кариокинез , сагуоkіпеsіs-каріокінеза; 
непр6стиі! п6діл ядра. 

Нариокинетический-каріокінетИчниЙ. 

Кариоnогия-&аріол6гія, ядрознавство. 
Нариоnnазма - каріоплазма; речовина 
ядрова. 

Карпик, папus-карлик(-ка). 
КаРпИКОВЬІЙ , паппus-карли&уватий. 
Карман, Ьuгsа-кишеня, заглибина. 
Кармин, сагmіпum-кармJн(-ну). 
Каротин-ка:і:ютИн(-ну). 
Карп (саван, Cyprinus сагріо)-к6роп 

(-ропа). 
карnаnьны�,, саграlis-карпальний. за-
п' ЛстковиЙ. 

Карnогон-карпог6н(-на). 
Карnовд, .Агgulus-короuоїд(-да). 
Нарnосnора-карпосп6ра. 
Нартавость-гаркавість( -вости). 
нартавы�-гаркавий •. 
Нартам и н-картамін( -ну). 
Нартофеnь, Solanum tuberosum-Kap
т6пля. 

НаРТ0 феп ЬН ы� Й-карт6пляниЙ. 
Карциноnогия-карцинол6гіЯ,ракознав

ство. 

Касатик, Ігіs-півники; 
к. ВОДЯНОЙ, І. Рsеudасогus-півник 

(-ка) бол6тяний; 
к. низкий, І. рumilа-півник степо-

ВИЙ. 
насатиковы�,, Ігіdасеае-півникуваті. 
Каскарин-каскарИн(-ну). 
Каста (у обществ. животньzх)-каста. 
насторовы�й (.масло)-рицИновиЙ. 
кастрат-кастрат(-та), валах(-ха). 
Настрация, саstгаtіо-'-кастрація, вала-
шення. 

настрированны�-кастр6ваний,, звала
шений. 

Настрировать-каструвати, валашити. 
Катаброза , Catabrosa аquаtіса-бережи-
на. 

Натагенез-катагеН6за; рух назад. 
Натаnаза-Rаталаза. 
Натаnвnсия, саtаlерsіа-каталепсія. 
КатаРОб-катар6б( -ба); мікроорганізм 

із чистої води. 
Натастрофа (теорил)-катастр6фа. 
Нате ху-катеху . 
Натран, СгатЬе-катран(-ну). 
Натушна, РlапогЬіs-витУшка. 
наудальны�,, саudаlis-кавдальний, хво-
СТОВИЙ. 

Кауперпа, Саulегра-кавлерпа. 
Кауnифnория (стволоцветенuе) - &ав-
ліфль6рія, стеблоцвітніСТЬ(-НОСТИ). 

Каучун, resina еlаstіса-&авчук( -ку). 
каучуковы�-кавчук6вий •. 
Нахексия-кахексія, виснага. 
Кахектичвский, сасhесtісus-кахектич-
ний, виснажений. 

Качим, Gурsорhilа-лишиця; 
к. мвтеnьчаты� •• перепатиполе, G. ра

пісulаtа-перекотИп6ле. 
Нашапот ,Physeter macrocephalus-Ka

шал6Т(-Тf1). 
Наштан, Саstапеа-каштан( -на); 

к. КОНСНИЙ, Aesculus - гіркокашган 
. (-на). 

наштановы�й (цвет)-каштановий, ціса-
L; .. вий. .._ .• 
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Кашу (nаmеху)-кашу. 
Квакать-квакати, кУмкати. 
Квакша (древесница, Нуlа arborea)-
райка. 

Кедр, Сеdrus-кедер(-дра). 
кедровы�й (ореше/і)-кедр6виЙ. 
Кенгуру, МасгорUS-RенІ'УРУ. 
HeHAblpb, Аросупиш Venetum -ду~и-
ЦЯ. 

Иенотоисин - Rенотоксин( -ну) ; отрута 
вт6ми. 

КераТИН-Rератин( -ну), рогівник( -ка). 
Кератогиалин-кератогіялІн(-..ну). 
Кермен, Statice-кермек( -ку). 
Ниви, Apteryx аustгаlis-КІві, безкрил 

(-ла). 
Кивсяк, Ju�us-рясноніг( -н6га). 
Кизил', Cornus шав-дереН(-РМlУ). 
Кизильник, Cotoneaster-ipra. 
килегруды�,, Сагіпаtае-кильогрУді. 
Ниль, сагіпа- Rиль(-ші), випруга. 
Кимограф - І~ім6граф(-фа), самописець 

(-сця). 
. Кинетичесиий (знергuя)-кінетИчниЙ. 
Кинология-кінол6гія, собакознавство. 
Ниноплазма-кіноплазма. 
НИНОЦИЛИJ~-кіноцилія; рухлива війка 
клітини. 

Кипарис, Сuргеssus-кипарис( -са). 
кипарисовы�-кипарисовий •. 
Иипрей, Epilobium-зніт (ЗНІТУ). 
Кипято~, aqua fегvіdа-окрІп(-р6пу). 
Кирназон, Агіstоlосhіа-хвилівнИк(-юз.). 
кирпичнонрасны�-цеглясточерв6ний •. 
Кислица, Oxa�is-квасенИця. 
Кислота, асіdum-кислота.. 
кислы�-кислий •. 
иистевидны�,, гасеmОSUS-І'ронуватий. 
Кистевин (плесень, Р€пісіІІum)-китець 

(-тцю). . 
иистисты�,, гасеmоsuS-І'ронИетиЙ. 
Кисть,' гасеmUS-І'р6но; 

н. руки, mапus-китиця, п'яеть(-ти). 
Кит, Ваlаепа-кит( -та). 
китовы�-китовий •. 
китообразны�,, Сеtасеа-Rитівці. 
Кишечник - кишк6вий" пр6від(-вода) , 
RИШКИ. 

нишечноволоннисты�-кишRоволоRни-
етиЙ. 

иишечножаберны�,, .Enteroprieusta
RишкозЯбрі. 

КишечножелеЗИСТblЙ (лuсmОn)-R'ИШRО' 
залозистий. 

кишечнополостны�,, Coelenterata - по
рожнинці, кишкопорожнИнці. 

кишечны�й (полость, іпtеStіпаliS)-RИШ-
R6виЙ. 

Нишка, іпtеstіпum~RИШRа. 
Иишнец, Сог~апdгum-RолЯндра. 
Кладбище (:нсuвоmНblX)-Rладовище, па-
далище. 

Иладовая (у грьzаунов)-комірчИна. 
Кладодий (фUЛЛО/іладUЙ)-Rлад6діЙ( -ія). 
Клазматоцит - клазматоцит(-та); ман-
дрівна клітина злучн6ї тканини в епо
к6І. 

Клапан, vаlvulа-хлипа.к(-пака,). 
Класс, elassiS-RлЯеа. "_ 

Кпассифи кация-клясифіRація. 
Илассифицировать-клясиФіКУВl1ти. J, 
Клевер, Тгifоlium-конюшИна. : .. ..; ;.~ 
клеверны�-конюшинний.. } .. " 
Клей-клей (клею); (столярньzй)":-'ка-
pYk(-кУ). 

Клейдающий (коллагенньzй) - клеєдай-
ний. 

КлеЙкиЙ-клеЙRИЙ. 
Клейковина-клейковина. 
Клейстогамия-клейстогамія; самозапи-
лення в клейстогамних квітів. 

клейстог";мны�й (цветок) - Rлейстогам
ний; пил6к не вих6дить, а проро
стає. 

Кленачка, Staphylea-клокИчка. 
Клен, АсеГ-І~лен( -на); 

н. полеВQЙ, не/ілен, А. campestre-
паRлен(-на); '1 

н. татарсний, А. tаtагісum-чорн6-
клен(-на). 

кленовы�-клен6вий •. 
КneCT, Lохіа-шишкар( -рЯ) . 
Илетка, celIula-клітина; 

к. грудная, thогах-огрУддя. 
Клеточна, celIula-клітИнка. 
Клеточнь,й (CO/i)-клітИнниЙ. 
Клетчатна, celIulosa-RлітковИна. 
клеШНЯ-RлешнЯ. 
Клещ, асагus-кліщ(-ща); 

1(. водяной, Hydrachna - ВОДОКЛІЩ 
(-ща); 

н. ЖУЧИЙ, Gamasus coleoptratorum
ВОШОКЛlщ(-ща) жучачий; 

н. нрасны�,, ТгоmЬіdіum-траВОКЛІЩ 
(-ща). 

Кпещевина, Ricinus соmmuпіs-рицИна. 
ИлимаТ-RЛІмат( -ту), підс6ння. 
Кпиматичесний (условUЯ)-КЛіматИчниИ. 
клиновиАны�,, cuneiformis - l\1линува-
тиИ. 

Клиностат-клиностат(-та). 
КЛИНТУХ, СоlишЬа оепаs-г6луб-еИНЯR 

(-ба-ка). 
Клио, СІіо ЬогеаІіS-ІІлавка піВНІчна. 
Клитор (похотНИ/і, eIitoris) - Н:ЛІТОР 

(-ра), СR6ботень(-'l'НЯ). 
Клоака, сlоаса-кльоака, етік (ст6ку). 
Клоа'lНblе (однопроходныl,' Monotrema-
ta)-ОДНОПРОХІдні, кльоакові. 

клоачны�,, cloaca�i8-'-кльоаковий. 
Клонотать-клекотІти. 
клоны�кл6ни;; чисті ЛІНН за неета
тевого розмн6ження. 

Клоп, Асапthіа-блощИця. 
Кпоповник (венuчнun, Lepidium rude-
гаlе)-вонЮчка. 

КлохтаТh-Rвоктати. 
Клубенек-бУльбОЧRа. 
Клубень-бУльба. 
клубеньновы�й (бакmерuя)-бульбочк6-
ВИИ. 

нлубковаты�й (корень)-шишкатиit. 
Клубника, Fгаgагіа-полунИця. 
клуБничны�-іІолуничнии •. 
Клубовидка, ~lоmегіs-кулІвка. 
Клубок (стадuя, g�omus)-клуб6к(-бка). 
Клубочен, gІоmегuІUS-Rлуб6чок(-чка). 
клуБочновы�й (:нселеаа)-клуб6чковиЙ. 
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KnblK, dens сапіпа-ікло. 
Кпюв, гоstгum-дзьоб(-ба) ,[І;зюб(-біі). 
кпювасты�-,[І;зьобатий •. 
кпювовидкы�й (отростоп) - :!Ізьобува
тиЙ. 

кпюворы�ьІйй (num)-,цзьоборИлиЙ. 
Кпюква, Уассіпіиm Охусоссоs-жура-
вина. 

кпюквекны�-журавинний •. 
Кпючица, сlаvісulа-дужка. 
кпючичны�,, сlаvісulагіS-ДУЖКОВИЙ. 
Книдобпаст (сmРЕ1шmельная клеmnа)-
кнідобласт(-та), жальна клітина. 

Книжка, psalterium, оmаsus-книжка, 
книги. 

КоаГУПfЩИf\, coagulatio - коаtуляція, 
зсідання. 

Кобчик, Falco vеsрегtіпus-кібець( -бця). 
Кобьrnа-кобИла. 
КобьrnиЙ-кобИлячиЙ. 
Кобьrnка, Сегсоріs-коБИлка. 
KOBblnKa, Stipa capillata-тИрса. 
KOBblnb, Stіра-ковила; 

к. вопосаты�,, nовыlnа,'. S. capillata-
тирса. 

ковы�ьньІй-ковил6вий •. 
КОГОТЬ ;-опух-пазур( -ра). 
J{огтевоЙ-пазур6виЙ. 
когтисты�-пазуристий •. 
Кожа, cutis, dегmа-шкура. 
кожаны�-шкуряний •. 
Ножеед, Dегmеstеs-шкуроїд(-да). 
ножистокры�ьІй-шкурокрилий •. 
ножисты�-шкурястий •. 
ножица, согіum-шкурка, шкуринка. 
ножновопокнисты�й - шкуроволокни~ 
стиЙ. 

ножномьlшечны�й (лuсmок)-шкуром'я-
СН€JВиЙ. 

ножны�,, сutапеus-шкуровИЙ. 
Ножура (ce,meHU)-ШКУ'Рка. 
Ноза, Сарга-коза; 

к. дикая, Саргеоlus-сарна, дика коза. 
Нозеп-цап (цапа). 
Нозепец, Sсогzопега-змі.ячка. 
Нозenок (уха, tгаgus)-закліпка, ко-

зел(-зла). 
Козерог, Сарта ibex-козоріг( -р6га). 
нозий-к6злчий, козИниЙ. 
нозлины�-цапиний •. 
Нозлобородник, Тгаgороgоп-козелець 

(-льцл). 
Нозодой, Caprimulgus еurореus-дрім

ЛІ6га. 
НОЗУПf\ (поза дunая., СаргеоlUS)-ДИІй 
коза, сарна звичаЙна. 

Нокк, Соссив-кок (R6Ka). 
конон-замоток(-тка), 6пряд(-ду). 
ноносовы�-кок6совий •. 
ноксальны�й (железа)-кульшовИЙ. 
НОКУШНИК, Gymnadenia - билинець 

(-нця). 
Нолба, lаtеЬга-к6лба. 
нопБооБразны�-колбуватий •. 
Нопбочки (сеmчаmliu)-колбочкИ. 
нопБочковы�й (клеmnа)-н:олбочк6виЙ. 
Нопдунова трава, Сетсаеа lutetiana-
відьмине ЗІЛЛЯ. 

Нопебание-КОЛРІваннл; (псuхuч.)-ва
гання. 

нопебатепьны�й (двllженuе)~КО,1Jиваль 
ний. 

ноленны�-1содінний •. 
Нопено, gепu-коліно. 
нопенчаты�-колінкуватий •. 
нопеоптеропогия-колеоптерол6гіЯ, жу-

козш1вство. 
Нолесовидн ы�-коліщастий •. 
Ноппаген (nлейдающее вещесmво)-кола

ген(-ну), 1СлеєвИна. 
ноппагенны�й (nлейдающuй)-колаІ:ено-
вий, клеєдайний. . 

ноллатеральны�й (боповой, collate'ralis)
колятеральний; 
к., бокобочны�-субічний.'о0 

нолпективны�-колективн:ий •. 
Ноллекционировать~колекціонува.'fИ. 
НоллеКЦИf\-колекція. 
Ноппенхима, соllепсhуmа-коленхім:а. 
НОЛЛОИД-1Сол6їд(-ду). 
ноплоидальны�-кол6їдний •. 
Ноловратки, Rоtаtогіа-кол6веРТRИ. 
ноловратны�й (двuженuе)-1Сол6вертниЙ. 
Нопокол (плаваmеЛЬНЬІй)-дзвін (дзв6ну). 
нолонопьчаты�й (венчun, саmрапі!огmів) 
-дзвоникуватий. ' 

Нолокольчик, Саmрапulа-дзв6НИR(-ка). 
нолокольчиков'ы�,, Саmрапиlасеае-

дзвоникуваті. . . 
нолониапьны�й (органuз,м)-колоюЙниЙ. 
Нолония-кол6нія. 
Нолонка (сmолбun, соlumеllа)-стовпёць 

(-пця), ст6ВПЧИІ{(-ка). 
Нолос, sріса-к6лос( -са). 
нолосисты�-колосистий •. 
Нолоситься-колосИтися. 
Нопосок, sрісulа-колос6к( -сю1). 
Ноппачок, саlурtга-ковпач6к( -чm1). 
Нопчак, Нуdпum-кольчак( -ка). 
Нольник, Phyt(Juma-І{ОЛЬНИК( -юl). 
Нольцевание-ов:ільчування,1СільчеНRЯ. 
нольцевидны�й (плаценmа, cricoideus)-
кільцюватий, каблучь:уватий. 

НольцевоЙ--кільцевий. 
НОЛЬЦО, аппuIUS-І-tільце. 
Ноп ьчаты�й (,муmовчаmый-кільчас,,ий.,, 
нолючеперы�,, Acanthopterygii -- КО.1JЮ-

чопері. о. ~Ч ....~!4I <,~_ .. 
НОЛЮЧИЙ-КОЛІ6чиЙ. 
Нолючка (spina, лuсmовая) - в:олючка; 

(сmеблевая.)':"--тернИна. . 
Нолючник, Сагliпа __ відкаснин(-ка). 
Нопюшка, Gasterosteus aculeatus-KO-

лЮчв:а. 
Нолющий (волосоn)--колькИЙ. 
Номар, CuleX-КЩ\1:ар(-ра). 
номбинативtlы�й (uз,менчuвосmь)-кои6і-
натИвниЙ. 

НомбинаЦИЯ-1Сомбінацїя .. 
Номменсапизм-коменсалlзм(-:му). 
Коммисеура , соmmіввига -- иоиісfра, 
злУка. 

номнатны�й (расm.)-хатнш. 
Комок-грудка. 
Номочек-грудочка. 
номпактны�й (вещесmво) - коип6иnr1l1, 
щільниЙ. 

номпасны�й (pacmehue)-к6:М:Пfil,СВ:АI... 
НомпneмеНТ-КО:t,iплемент(-ту). 
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Конвергентн ЬІЙ, сопvегgеПS-Rонверl'ен
тний, збіжний. 

конвергенция, сопvегgепtіо--RОнверl'ен
ція, збіжиість( -ности). 

Конвергировать - конверl'увати, збіга
тися. 

конвульсия, сопуиІвіо -- Rонвульсія, 
к6рча. ' . 

конденсор-конденсор(-ра); збирач світ
ла в Мікроск6Пі. 

КОН,дОР, Sarcorrhamphus gryphus--ROH-
дор(-ра).. . 

KoheK-R6НИR(-ка); (щеврuца, Anthus)
пікавка; 
к. морской , Нірросаmрив -- к6ник 

морський. 
Ионечность, ехtгеmіtаS--Кінцівка. 
Конеч н ы� й-кінцевий. 
конидиальны�-н:онідійний •. 
Конидиеносец-конідійник( -ка). 
конидиеносны�й (грuб)-конідійНиЙ. 
Конидия-конідій( -дія). 
Кониин-коніГн(-ну);отрутний алка-
ль6їд а болиголова. 

КОНИферин--коніферин( -ну). 
Конический , сопісus-конfчниЙ, стіжку
ватий. 

kohkpemeHT-ІеОНІ{ремент( -ту); твердий 
бсад в органі наслідком хвор6би. 

Ионкуренция -конкуренція, змагання. 
коноппевы�,, СаппаЬіпасеае -- кон6плі 

(-пlmь). 
Конопля, СаппаЬіs-кои6плі( -пель). 
Коноппянка, Carduelis саппаЬіпа--ко-
нОплянка. 

Ионоппян ЬІЙ-КОНОПЛЯНИЙ. 
Консерватор-консерватор( -тора). 
Ионсервирование--консервування. 
Консервиро ван н ы�--консерв6ваний •. 
Конский , еquіпus-кінськиЙ. 
Ионстриктор (сжu,мающая ,мьzшца, соп-

stri ctor) -констриктор(-ра) ,стисн:ач( -ча). 
континентапьны�й (фауна) - континен
тальний, суходільний. 

ионтурны�й (перо)-контур6вий, обри
с6виЙ. 

Конус (наросmанuя)-к6нус(-са) (р6сту), 
СТіж6к(-ка) (росту). 

Нонхилиолог-конхіліолог( -га). 
КонхипиопогИя -- конхіліол6гія, чере-
пашкознавство. 

Конхиолин--конхіолін(-ну). 
КонцевоЙ--кінцевий. 
Иончик--кfнчик( -ка). 
кон'ьюгаты� (анат. , сопjugаtае)~коиью

l'ати; передньо-задній пр6мір; (водо
рослu)--зqіпл.янки. 

Кон'Ьюгация--коньюl'ація. 
Кон'Ьюнктива, сопjuпсtіvа-коньюнkТЙ

ва, сполучня; злучна обол6на. 
Конь, Еquus--кінь(кон.я). 
Координация~координація, погоджен
ня. 

координированны�-координовании,' по
г6джениЙ. 

Копеешник, Неdуsагum-солодушка. 
Копропит, соргоlith-копроліт( -та). 

Иопупировать--копулювати . 
Копулировка--копулювання. 
копупятивны�й (орган)~копулятИвниИ. 
копуляционны�--копуляційншй.. . 
Копуляция, сорulаtіо--копул.яція. 
Копчик, ов Соссуgеum--куприк(-ка). 
КОПЧИНОВЬІЙ, coccygeus--кУприковиЙ. 
KOnblTeHb, Аsагum--копитнл:к(-ка). 
копы�ньІйй (желеаа)--копит6вий; (-Hble, 
Uпgulаtа)--копИтні. 

копы�о-копито,' копит(-та). 
копы�ообразньlй--копитуватий •. 
копьевидны�й (лuсm)--списуватий. 
Кора-кора. 
Корабпин, Nаutilus--кораблик(-ка). 
Коракоид (воронья nосmь)-корак6їд( -да). 
Корако идн ЬІЙ, согаСОіdеus-корак6їд ниЙ. 
Корапп, Согаllіmn-кораль(-лю); 

1(. мадрепоровы�,, Маdгерога-з,ірко
вітень( -тня). 

коралповы�,, согаlliпus-н:оралевиЙ. 1 
Коренной (жumель)-тубільний; (ауб, 

dens mоllагіs)-кутній. . 
Корень, гаdіх-к6рінь(-реня); (соб.)-
коріння. 

Корешок-корінець(-нц.я). 
Корзинка (у пчельz; соцвеmuе)--к6mичок 

(-чка). 
коричневы�-брунатний •. 
КОРl(а (дерева)-мертвИця. 
КОРКОВЬІЙ (вещесmво)-ко!,:ЮВИЙ. 
коркообразны�-коруватий •. 
корм-корм(-му). 
Кормежка (жuвоmньzх)-годівля. 
КорМИТЬ ,-ся-годувати,-СЯ. 
Кормпение-годування. 
Кормушка-годувалка, кормівка. 
Корневище, гhіsоmа-корнл:к(-ка). 
КорневоЙ--кореневий. 
Корненожки, Rhisopoda ~ розкорііШИ, 

(ед. ч.)--розкорінок(-нка). 
Корне пл од-корінн.як( -ка). 
корнеродны�й (слоЙ)--коренетвОрниЙ .. 
Корни-ходупи (у ,мангровЬІх)-к6рені пі,!!;-
п6ри. 

корнутин -- корнутин(-ну), ріжковик 
(-н.а). 

Коробка (черепная)--кор6бка. 
Коробочка-коробочка. 
Корова-кор6ва. 
Коровиііі-кор6в'ячиЙ. 
Коровка-корівка, корівчина. 
корово.й-коровий. 
Короняк, VегЬаsсum-дивина. 
Короед, Ріtуоgепеs-короїд(~да). 
Королек , Regu�us-золотомУшка. 
Корона, corona - корона, вінець(-нц.я). 
Коронка-кор6нка, 'вінець( -иц.я). 
Короставник, Scabiosa-скабі6за; Кпа,. 
utіа~свербіжниця. 

коростепь (дергач, Сrех)-деркач( -ча). 
КОРОТКИЙ-КQр6ткиЙ. 
KopOTKOKpbln ы� й-короткокрилий. 
Коротноногий,ЬгаСhуроdus~короткон6-

гиfi. 
Коротконожна, Brachypodium - куцо
ніжка. 
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Норотнопалость короткош3.лість( -ло-
сти). 

Норотнопал ЬІЙ, Ьгасhуdасtуlus-корОТ
копалий. 

коротноусы�,, brachycerus - КОРОТКОВУ
сий. 

НОРОТНОХВОСТЬJЙ, Ьгасhуuгus-кОрОТКО-
хв6стиЙ. 

норрелятивны�-корелятивний •. 
Норреляция, соггеlаtіо-корелЯціЯ. 
коррозионны�й (препараm)-корозfйниЙ. 
Коршун, Milvus-шулІка. 
косматы�и-кудлатий,' волохатий. 
Космополит-космополІт(-та). -
Космополитичесний (вид) - космополі-
тичний. 

Косоглазие, stгаЬіsmuS-І.ос06кість( -ко-
сти). І 

косоглазы�-кос06кий •. 
Косой, obliqUUS-СКІСНИЙ, навкісний. 
Косолапость ,tаliреs-клишавість( -вости). 
Косолап ЬІй-клишавий. 
Ностенеть-костенІти. 
Костер, Вгоmus-ст6в:олос( -су). 
Костеразрушитель - косторуїнник( -ка), 
остеокляст( -та). 

КОСТИСТЬІЙ (рьzба)-костИстиЙ. 
Костлявость-кощавість( -вости) . 
костлявы�-кощавий •. 
Костно-мозговои, medullaris - кістко
мозковий. 

костны�,, osseus-кістковИЙ. 
/{осточна, putamen - кісточка, каМІН

чик(-ка). 
Н:острец (r.ресmец)-криж (крижа). 
Кость, OS--КІстка; (ум.)-кісточка: 

н. КВЗАратная, О. quаdгаtum-кістка 
квадрат6ва, квадратівка; 

н. нуБОВИАная, О. cuboideum-гран-
часта кістка, гранівка. 

Костянина, Rubus saxatilis-кам'янИця. 
I{остянисты�-костянистий •. 
Костянна, dгuра-кістЯнка,кам'янИця. 
Ностяной, osseus-кістянИЙ. 
Нот, Felis-кіт (кота). 
КотилеАОН - котиледон( -на); острівець 

із ворсин на поверхні котилед6нного 
п6сліду. 

котиледонны�й (плаqеllmа)-котилед6н-
ний, часточк6виЙ. 

Котовин, Nереtа-котяча м'ята. 
Коффеин, соffеіпum-кофеїн( -ну). 
Кохия, Ко chi а-в Іниччя. 
Кочевание (лдер)-мандрування. 
Кочевой (:живоmное)-мандрівниЙ. 
кочеды�нин,' Аsрlепіum-занІгтиця. 
Ноченеть-дубіти, клякнути. 
Кочнарник-купина. 
Кошачий-котячий; 

н. лапки, Gnaphalium carpaticum-Ko-
тячі лашш. 

Кошениль, Магgагоdеs-кошенІля. 
Кошка, Fеlis-кішка. 
Кошки, Felidae-котуваті. 
Краб, Cancer, Сагсіпus-краб(-ба). 
Нравчин (ПОЧ11.0рев, Lethrus apterus)-

кравчик(-ка). 
Краевой-крайовий; (располо:жеННЬ1Й по 

11.раю )-окраJl:ковиЙ. 

Край, mагgо-краЙ(-ю). 
Крайний , ехtгеmus-крайнїй. 
краниальны�,, сгапіаlis-крані'яльний, 
черепний. 

Краниология-краніол6гія, череПОЗЮ1В
ство. 

Краниометрия-краніометрія, черепоиі
.ряння. 

Крапива, Uгtіса-кропива. 
Крапивник, Тгоglоdуtеs-вол6ве 6чко, 
иишокрілик(-ка). . 

крапивны�й - кропив'яний; (орган)
жальний; (-Hble, Uгtісасеае)-кропи-
вуваті. . 

крапч<!.ты�,, рuпсtаtus-крапчастий. 
КраСИВЬІЙ, fогmоsus-красний, гарний, 
хор6шиЙ. 

Красить-фарбувати, красити. 
Краска (хим.)":.-фарба; (011.paC11.a)-бар

ва. 

КрасноваТЬІЙ - червонуватий; червоня
стий. 

Красноперка, Scardinius erythrophtal
m us-красн6пі рка. 

краснопузы�ниlIовьlе,, Сеlаstгасеае-бру-
слинуваті. 

Краснота-черв6ність(-ности). 
Красноlrал, Salix асutіfоliа-шелюга.
Красн ы� Й-черв6ниЙ. 
Крахмал, amYlum-крохиаль(-лю). 
крахмалисты�-крохм'алистий •. 
Крахмалообразователь - крохмалотв6-
рець(-рця). 

крахмальны�-крохмал{ший •. 
Крачка, Sterna, НуdгосhеlidОП-І~РЯЧ6Р.: 

(-чка). 
Креати h-креатИн(-ну). 
Нреатинин-креатинін( -ну). 
Кремастер , сгеmаstег-кремастер( -тера) ; 
яєчк6вий підіймач. 

кремневы�й (С11.елеm)-кремінниЙ. 
Кре п ки й-міцний. 
Крепость (расmвора)-насичеиість( -но

сти). 
Кресс-салат, Lepidium sаtіvum-хріни-
ця сfйна. 

Крестец, ов sасгum-в:риж(-жа), крижі. 
Крестовик, Ереіга-хреСТЯК(-І~а). 
Крестовник , Sепесіо-жовт6зілля. 
крестообразны�-хрещатий •. 
крестоцветны�,' Cruciferae - хресто-

цвіті. 
крестцовы�,, sасгаlis-крижовИЙ. 
Кретинизм ,сгеtіпіsmus-кретинізм(-му). 
Кривизна, сurvаtuга-кривина. 
Кр и вобедр ы�-кривоІ~лубий •. 
КривобокиЙ-кривоб6киЙ. 
Кривой, сuгvus-кривИЙ. 
Криволап ЬІЙ (11.0солаПЬ1Й)-І~риволапий, 
клишавий. 

КривоногиЙ-кривон6гиЙ. 
Кр и воруки й-криворукий. 
Кривоцвет, Lycopsis - кривоцві'l'( -ту). 
криофильны�й - кріофільний, холодо-
любний. 

Крипторхизм, kryptorchismus - Іtрип
торхізм(-му), нутрЯцтво. 

Криптофит-криптофіт(-та); з БРУНЬІ~а
ии під землею або під водою. 
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Нристапик, lens сгуstаliпа-кришталик 
(-ка), с6чка. 

КРVlстаППОVlА-кристал6їд(-да). 
КРVlТVlческVlЙ (перuод)-критИчниЙ. 
Кровавокрасн ы�-кривавочерв6ний •. 
кровавы�,, сгuепtus-кривавий. 
кровеносны�й (cucme.ma)-кровон6сниЙ. 
KpobetbopeHVIe-кровотв6реннл. 
ировны�й (лuнuл)-н:р6вниЙ. 
Нровообраще н Vlе-кров6біг( -бігу). 
KpobocmeweHVIe-кровозмішеннл. 
Кровососка, Hippobosca еquіпа-песл 
муха. 

КРОВQТВОРЯЩVlЙ (орган)-кровотв6рниЙ. 
Кровотечение-кровотеча. 
кровоточvlвы�-кровоточивий •. 
Кровохпебка, Sanguisorba - родовик 

(-ка). 
КРОВЬ, sanguis, сгuОГ-КРQВ( -ви). 
Кровнной, sапguіпіs-кров 'лнИЙ. 
КРОКОАИП, Сгосоdilus-крокоДил( -ла). 
КРОКОАИПИЙ-КРОКОДИЛЛЧИЙ. 
Нрокуо, Carthamus tіпсtогіus-крОкfс 

(-косу). 
Кропик, Oryctolagus сuпісulus-кріль 
, (-оля), кр6лик(-ка). 
КРОПИЧVlЙ-КРОЛЯЧИЙ, 
Крона (дерево)-кор6на. 
Кронwнеп, Numепіus-куль6н(-на). 
Крот, Таlра-кріт (крота). 
Кротовать-кротЙти. 
Кротовина (ход)-крот6вище. 
иротовины� ("учu ае.млu)-кротовЙннл. 
Нротов ЬІЙ-КРОТЯЧИЙ. 
НРОТУЮЩVlЙ (:жuвоmное)-кротівнИЙ. 
Крохапь, Mergus-Kpex (креха). 
Крохии й, fгаgШs-крихкЙЙ. 
Кро W ИТ ь-кришити. 
Кроющий (лuсm)-покривний; (для пазу-
шной ПОЧ"U)-ПіДТРИМНИЙ. 

Круг ("ровоо6ращенuл, цвеm"а)-к6ло. 
кругповаты�-круглуватий •. 
кругпопистны�.,....круглолистий •. 
кругпороты�,, Cy;clostomata - кругло-

р6ті. 
кругпы�-круглий •. 
КРУГОВОЙ, сігсulUS-КОЛОВИЙ. 
Круговорот-круг6біг( -бігу). . 
ИРУЖVlТЬ (в воадухе)-кружляти, ши-
ряти. 

Кружиться-крутИтисл. 
Крупинка-крупинка. 
крупинчаты�-крупинчастий •. 
КРУПКVI, DгаЬа-крупка. 
крупноипетны�-БуйJ.оклітинний •. 
Круста , сгustа-круста, шкарупа. 
Нруwина, Rhаmпus-крушина; 

к. спаБVlтельная, R. саthагtіса-ж6-
ctiP(-'І'іру). 

KpYWVlHHble, Rhаmпасеае-жостіруваті. 
кры�овник,, Ribes grossularia-arpyc 

(-су). 
KpblnaTKa, sаmага-крилатка. 
крьlпаты�,' аlаtus~крилатий. 
HpblnO, аlа-крил6. 
нры�овиАнH ы�-крилуватий •. 
нры�овой,' аlаГіus-криловИЙ. 
кры�ьlwко-крильце •. 

СловниR біологічноі термінологі-3. 

HPblca-щур (щура); 
к. ВОАяная, АГУісоlа amphibius-щур 

водяний; 
к. ры�ая,, Epimys погwеgісus-щур 

звичайний, паЦІ6к(-ка); 
к. черная, Е. гаttus-щур ч6рниЙ. 

кры�иньІй-щуря:чий •. 
нрьlwеобразны�й (хвосm)-дахуватий. 
кры�ечкаa ("оро60ч"u)-вf.чко(-ка). 
HpblWKa, орегсulum-п6кришка; 

к. жаберная-віко зяброве; 
к. черепа-склепfння. 

Нрючечек, hamulus-гачеЧОІ~( -чка). 
крючковаты�й ("рюч"овuдныl,' hamatus). 
-гачкуватий. 

Крючок, hаmus-гач6к(-чка). 
Нрякать (06 ym"ax)-кахкаТІІ. 
Кряква, Anas boschas-крИжень(-жня). 
Нсантин-ксантин( -ну). 
КсаНТОфVlпп-ксантофіл( -лу). 
Ксе н Vlя-ксенія. 
Нсеногамия - ксеногамія; перехресне 
запилення в квітк6вихрослИн. 

КсероФит-ксерофіт( -та), сухолюб( -ба). 
КСVlлема-ксилема, дерев нина. 
НтеНИАVlVI-ктенfдії; первісні зЯ:бри у 
м'лкунів. 

ктеноиАны�й (чешул)-ктен6їдний, гре-
бенюватий. 

KTbIPb, Аsilus-вол6чниця. 
нуБовиАны�,, cuboideus-куРуватий. 
куБы�ка,' Nuрhаг-глечики(-ків); (са-
ранчu)-в6РОЧОК(-ЧRа). 

Кувwинка, Nуmрhаеа-лататтл. 
кувwинковы�,' Nymphaeaceae - латат
тюваті. 

Кузнечик, Lосustа-к6ник(-ка). 
Нузька (:ЖУ" хлебньzй, Апіворliа aus-
tгіаса)-кУзька. 

Кузьмичева трава (хвойнu" , Ephedra 
. vulgагіs)-ефедра. 
KYKnopOAKble, Рuррірага-лллькор6дні. 
Кукопка-лЯлька. 
Иукопь, Agrostemma Gіthаgо-кукіль 
(куколю). 

Нукуруза, Zea Мауs-пшеничка, ку
курудза. 

Нукушка, Сuсulus-зозуля:. 
Кукуwкин-зозулин; 

к. пен, РоlуtгіСhіum-рунянка; 
к. цвет, Lichnis flos сuсu1і-бузьків 

вог6нь( -ь:ового вогню). 
Нукуш ко В ble , Cuculidae - зозулюваті .. 
Купак-ку лак( -ка,). 
НУПVlК, Lіmісоlа-кулик(-ка). 
Купьбаба, Lеопtоdоп-лЮбочки. 
Купьтивирование-культивуваннл. 
НупьтивированньrЙ-культив6ваниЙ. 
Культивировать-культивувати. 

Купьтура, сultuга~УльтУра. 
нупьтурны�,, сultuгаlis-культурниЙ. 
Нуманика, Rubus suЬегесtus-ведмежИна. 
КУНVlца, Магtеs-кунИцл. 
Нупапьница, Тгоllius-в6вча лапа. 
Купание-купання:. 
Купаться-купатися. 
Купена, Роlуgопаtum-купина. 
купопообразны�-банюватий •. 
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купы�ь.. Апthгіsсus-бугила. 
Кураре (стрельньzU яд)-кураре. 
Курватура • сurvаtuга-кривина. 
курины�-курячий;; (-Hble, Gallinae)-
кураю1. 

Курица, Gallus domesticus-курка свій
!itf ська. 
Куропатна, Регdіх-куріпка. 
Куроперость-куроперість(:-рости) . 
куроперы�-куроперий •. 
Курчавость (деревьев)-кучерявість( -во-

сти). 
КурчавЬІЙ (лист)-кучерЯвиЙ. 
Кусать-кусати. 
куст-кущ(-ща). 

Лабиал ьн ЬІЙ, labialis-лябіяльний, губ-
ний. 

Лабиринт, lаЬугіпthus-лабірИнт(-ту). 
Лаборатория-ляборатбрія. 
лабораторны�й (.метод)-ляборатбрниЙ. 
Лаванда. Lavandula vега-лаванда. 
Лавр, Lаurus-лавр(-ра). 
Лавровиwня, Ргипив Lаuгосегаsus-лав
ровИшня. 

ЛаВРОВЬІЙ (лист) -наврбвий; (-Bble, 
Lauraceae )-лавруваті. 

Ладаннин, Сіstus-чист(-та). 
Ладон н ЬІЙ, раlmагіs-долбнниП. 
Ладонь, раlmа-долбня. 
ладьевидны�й (я.мrш) -:човнуватий; 

(кость, ов паvісulаге)-човенце. 
Ладьян, Coral1orrhiza - коралькбвець 

(-івця). 
Лазурнин, 8і1еГ-КІНСЬКИЙ кмИн(-ну). 
Лааящее (ж:ивотн., раст.)-лазун(-на). 
Лазящий (цепкий;стебель) -чіпкий. 
Лай-гаВІ~іт(-оту), гавкання. 

n 

Ланназа - ляказа; оксидаційнпй фер-
мент. 

Ланмус-лякмус( -су). 
ланмусовы�й (бу.мага)-лЯкмусовиЙ. 
Ланричнин (солодка, Glycyrrhiza)-co-

лодець(-дця). 
Лантааа-ляктаза. 
лантационны�й (период)-ляктаційний, 
молоковидІльниЙ. 

Лантация ляктація; виділяння 
:молока. 

лантеальны�й (ауб, lactea1is)-молбчниЙ. 
Лантобацилл bI-ляктобацИлі. 
Лактоза - ляктбза; молбчний цукор 

(-кру). . 
Лантококн-ляктокбк( -ка). 
Лакуна, lасuпа-лякуна, заглибина. 
Лама, Lama-лЯма. 
Ламаркизм-лямаРКІЗМ( -МУ); лямарко-
ва наука про спадкування властиво
востей, набутих в індивідуальному 
житті під впливом життьових об
ставин та вправляння брганів. 

ламБдовидны�й (шов, lambdoideus)
ла:мбдуватий. 

ланды�,, Сопуаllагіа majalis-конва
лія. 

ландьlwевы�,, сопvаllагіs-конвалifiниЙ. 
Ланцет-лянцет( -та). 

Кустарнин-чагар( -ра), чагарник( -ка). 
кустарниковы�й - чагарбви~; (порода) 
-кущовий. 

Кустин-кущик( -ка). 
Кустист ЬІЙ-КУЩИСТИЙ. 
Куститься (о хлебе)-кущИтися. 
КустовоЙ-кущовИЙ. 
Кустообразн ЬІй-кущуватий. 
Кутинула, сutісulа-кутикуля, нашку
рок(-рка). 

Кутикулярн ЬІЙ, сutісulагіs-кутикуляр-
ний, нашкуркбвиЙ. . 

Нутин-кутин( -ну). 
Кутинизация-кутинізаці,я. 
KYTpOBbl,e, Аросупасеае-барвінкуваті. 

Ланцетник, Amphioxus lanceolatus-
лянцетбвець( -вця). 

ланцетовидны�й (лист)-лянцетуватий. 
Лань, Dаmа-ланя. 
Лапа-лапа .. 
лапаты�,, лапчаты�-лапатий •. 
Лапка-лапка. 
лаповидны�-лапуватий •. 
Лапчатка, Роtепtіllа-перстач( -ча); 

л. серебристая, Р. агgепtеа-червич-
ник(-ка). 

Ласка, Mustela піvаlis--ласичка, ласиця. 
Ласт-плавка. 
ластовенны�,' Asclepiadaceae - ластів

нюваті. 
Ластоногие, Ріппіреdіа-плавоніжці. 
Ласточ ка-ластівка; 

л. береговая, Rірагіа-щурик(-ка) бе
реговий; 

л. городская, Delichon uгЬіса-ластів
ка міська; 

л. деревенская , Hirundo гustіса-:-ла
стівка сільська. 

Ласточкин-ластів 'ячий. 
Ласточник, Vincetoxicum cynanchum

ластовень(-вня). 
латентны�й (ж:иань)-лятентний, при
хбваниЙ. 

Латенция-лятенція; явище прихбва-
ного жйття. 

латерал'ьны�,, lаtегаlis-бічнИЙ. 
Латук, Lасtuса-салата. 
Лебеда, АtгірlеХ-Л'j'тига; .марь, Cheno
роdіum-лобода; 
л. садовая, А. hогtепsе-горбдня ло-

бода. 
Лебедин ЬІй-лебединий. 
лебедовы�,, Сhепороdіасеае-лободуваl'і. 
Лебедь, Суgпus-лебідь(-бедя); , 

л. кликун, С. суgпus-лебідь СІ~РИПУН 
(-на) ; 

л. wипун, С.оlог-лебідь шавкун(-на). 
Лебяжий-лебежий, лебедячий. 
Лев, Felis Іео-лев (лева). 
Левкой, MatthioIa аппuа-левкбнія. 
Левулоаа-левуль6за, овочевий цукqр 

(-кру), фрукт6за. 
ЛеВЬІЙ, sіпіstег-лівий; 

л. рука., mапив sіпіstга-лівиця, ліва 
рука. 

Ле гкое, рulmо-легев:я. 
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леrочны�,, рulmопаlis-легеневий. 
Леrумин ("ааеин. расmumельн.ый-легу--

мін(-ну). , 
Ледвянец, Lогtus-ляДвенець( -нцЯ). 
Лежание-лежання. 
Лежать-лежати. 
Лежачий, ргосumЬепs-лежачий. 
Лежбище (ласmон.огuх)-вИлазні. 
Лежна-лежанка. 
Лейнобласт-левкобласт (-та); початк6-
ва ф6рма левкоцита. 

ЛеЙномаин-левкомаїн(-ну). 
Лейнопласт-левкопласт( -та). 
Лейкофилл - левкофіл( -лу); безбарвий 
попер~дник хлорофілу. 

Лейноцит-левкоцит( -та). 
Лейкоцитоз, Іеuсосуtоsіs-левкоцитбза. 
Лейцин-левцин( -ну). 
ленарственны�,, officinaIis - ліковий, 
лікарський. - . 

Лемминr (песmруш"а, Lеmmus)-лем iHt 
(-І'а). 

лемуровы�,' Lеmuгеs-мавпівки, лемури. 
Лен, Sіпum-льон (ль6ну). 
Ленивец трехпалы�й (ай, Bradypus trida

cty�us)-лінивець( -вця) трипалиЙ, ай 
(ая). 

ленивы�й (жuвоmн.ое, двuжен.uе)-лінИ-
вий. 

леновы�,, Lіпасеае-льонуваті. 
лентовидны�-стьожкуватий •. 
Ленточница, Catoca�a-стягівв:а. 
ленточны�,, Іе пtісuІагіs-стрічв:6виЙ. 
леотропны�й - леотр6пниЙ, улівозав:ру-

чениЙ. , 
Лепесток, , реtаlum-пеш6ств:а; (жабер

н.ый-лист6чов:(( -чв:а). 
Лепидоптеролоrия - лепідоптерол6гія, 

метелив:ознавство. 
Лептом~лепт6м(-му), луб (лубу). 
Лес, sіlvа-ліс(-су); (,mh..)-лісЙ. 
"еСИСТЬІЙ , silvosus-лісИстиЙ. 
Лесной, silvaticus-лісовИЙ. 
Лестница (барабан.н.ая, sca�a)-схбди. 
лестничны�й (сосуд)-драбинчастий. 
Лет-літ (лету u ль6ту). 
летальны�й ,leta�is-смертельний,леталь
ний. 

Летание-літання. 
Летарrия, Іеthагgіа-летаргія, завми
рання. 

летательны�й (переПОНlш)-літюНf, лі-
тальний. 

Летать-літати. 
Летающи й-летючий. 
Летний, aestivus-літніЙ. 
летны�й (крьzло)-літнИЙ. 
Лето бабье-бабине літо. 
Летучий (вещесmво)-летв:ИЙ. 
Летучка (у плода)-чуб6к(-бка); (рьzба, 

DactyIopterus vоlitапs)-крилоплавка. 
Лецитин-лецитин( -ну). 
Лечение-лів:ування. 
Лещ, АЬтатів Ьгаmа-лящ (ляща). 
Лжеrусеница-нібигусениця. 
Лжелодочни (грегарuн.)-нібич6внив:и. 
Лжескорпион ннижны�,, CheIifer са,п-

сгоіdеs-щиплив:(-в:а) в:нИжниЙ. 
Лиана-ліЯна. 

Либриформ-лібріф6р:м( -му). 
Лиrамент (свяака, �igamentum)-зв'Язв:а. 
. в'язло. 
Лиrатура, ligatura - ліl'атура, пбв 'язь

(-зі). 
Лиrнин-ліІ'нfн(-ну). 
лизиrенны�й (ход)-лізигенний; що по-

став від руйнування в:літИн. 
лилейны�,, Li�iaceae-лілеюваті. 
Лилии морские, Сгіпоіdеа-лілеі!:нив:и. 
Лилия, LШum-лілея; 

п. морская, Encrinus lilііfогmіs-лі-
лefiнив:(-в:а), в:рин(-ну). 

липовы�-бузв:6вий •. 
ЛимнолоrическиЙ-лімнологічниЙ. 
Лимнолоrия - лімнол6ГіЯ; наув:а про, 
життя солбдв:ої води. 

Лимон, Сіtгus-цитрИна. 
Лимонница, Gonepteryx rhamni -па-

лист(-та). 
лимоннокислы�-цитринокислий •. 
лимонны�,, сіtгісus-цитрИнниЙ. 
Лимфа, lуmрhа-лімфа, пасока. 
Лимфатический ,lуmрhаtісus-лімфатйч-
ний, пасов:овий. 

Лимфобласт, lymphoblastis - лімфо
бла,ст(-та). 

лимфоидны�й (к.леmка)-лімф6їдниЙ, па-
сов:уватий. 

ЛимфООбразование,-пасов:отв6реннл. 
ЛимФоцит-лімфоцИт(-та). 
линейны�й (.лuсm)-лінійннЙ. 
линейчаты�-лінійв:уватий •. 
Линза, lens сгуstа1іпа-с6чв:а. 
Линин-лінін(-ну). 
Линия, Ііпеа-лінія. 
Линнея , Lіппаеа-ліннея. 
линны�й (о жuвоmн..)-линець(-нця). 
Линовище-лин6вище. 
Линь, Тіпса tіпса-лин (лина). 
Линька-линьба-. 
Линяние-линЯння. 
Линять-линЯти. 
лиоциты�ліоцити;; в:літини, що беруть 

участь у гістолізі. 
Липа, Ti�ia-лИпа. 
Липаза-ліпаза. 
Липкий-липюІй, липучий. 
липовы�-липовий;; (-Bble, ТіІіасеае)-

липуваті. 
Липоид, liроіd-ліп6їд(-6їда). 
Липохром-ліпохр6м( -му). 
Липучка, Lаррulа-липучв:а. 
лировидны�й (.лuсm)-ліруватий. 
Лисий, vulріпus-лИсячиЙ. 
Лисица, Vulреs-лис (лиса), лисиця. 
Лисичка, Cantharellus сіЬагіus-лисИчв:а. 
Лист-лист(-та); (соб.)-лист(-ту),лИстя; 

п. странствующий, Phyllum siccifo-
Іі um-живолист( -та). 

Листва-листя, лист(-ту). 
Лиственница, Lагіх-модрИна. 
Листвен н ЬІЙ-ЛИСТЯНИЙ. 
листовидны�й (.лuсmообраан.ьzЙ)-листу-
ватий. 

Листовка, follicu�us-в:ожульв:а. 
ЛистовоЙ-листовИЙ. 
Листок (аародь/шевыl)-листбк(-тв:а) •. 
ЛистоноrиЙ-листон6гиЙ. 
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листоносны�-листоЁ:6сний •. 
листообразны�-листуватий •. 
Листопад, dеfоliаtіо-листопад( -ду). 
Листораспопожение-листорозміщення. 
Листоспожение, fоliаtіо-уклад(-ду) ли-

стка. 
Листочек-лист6чок( -чка). 
литорапьны�й (вона, litогаlis)-літораль-

ний, узбережний. , 
Л итофип ЬН ЬІй-лі 'І)офільний, скелелюб~ 

ний, каменелЮбниЙ. 
. литофиты�літофіти;; рослинні суспіль

ства на Rllмені. 
ЛихеНОЛОГИFl, lychenologia - ліхеноло

гія; наука про обрісники. " 
Лихорадка, fеЬгіs-прош1сниця, лихо
манка. 

лихорадочны�,, fеЬгіlis-гарячковий, ли-
хоманковий . 

. ЛицевоЙ, fасіаlis-лицевий. 
Лиций, Lусіum-дереза, повій(-в6ю). 
Лицо, іасіев - лице; (Qбличье) - об-

личчя. 
.Л и чин ка, lагvа-личИнка. 
личинны�й (венчи", регsопаtus)-стуле-

ний. 
личиночны�-личинковий •. 
Лиwайник, Lусhеп-обрісник( -ка). 
Лоб, fгопs-лоб (л6ба), чол6. 
J10Бков,ы�й (буеор)-лобик6вий; ("ость, 

ов pubis)-лонівка, ланова кістка. 
лоБны�,, fгопtаlis-лобовий, чоловий. 
Лобок, mons pubis-:-л6бик( -.бика), ло-
новий горб6к( -бка). 

. Ловкость-спрИтність( -ности). 
ЛОВЛFl-л6ви( -вів). 
Ловуwка-пастка. 
Логово-лігво. 
Лодочка, сагіпа-ч6вник(-ка). 
лоды�ка,, mаllеоlus-кол6дочка. 
Ложе, matrix - матірка; stroma-

стр6ма, підл6жжя. 
Ложкообразн ы�-ложкуватий •. 
Ложноножка, рsеudороdіа-псевдоп(щія, 

нібиніжка. 
ложны�-несправжнїй.. 
Лf>ЙНИК (черноголов"а, Brunella)-cyxo-

вершки. 
ЛокализаЦИFl-ЛЬОК8,лізація. 
Локализировать-льокалізувати. 
ломомоторны�й (центр, locomotorius) -
льокомот6рний, руховий. 

ЛОКОМОЦИFl, lосоmоtіо-льоком6ція, рух 
(руху). . 

Локоть, cubitus-лfкоть( -ктя). 
Локтевой, cubitalis-ліктевий; 

л. кость, ulпа~ліктівка. 
Ломкий , fгаgilіs-ламкИЙ. 
ЛОМКОСТЬ , fгаgilitаs-ламкість( -кости). 
ЛОМОНОС, Сlеmаtіs-ломиніс( -носа); 

л. цельнолистны�,' СІ. integrifolia
заБИй-крУча. 

лонны�й (сращение, "ость)-лоновИЙ. 
Лопастной-лопатевий; Iobularis - лат
,частий. 

Лопасть - л6пать(-ті); lobus - латка, 
чаСтка. 

Лопатка, sсарulа-лошlтка. 
ЛопатоногиЙ-лопатон6гиЙ. 

ЛопатчаТЬІЙ (лист)-лопатуватий. 
ЛопаТЬСFl ,-пнуть - тріскати,-ся, тріс-

нути. 

Лопуwник, Arctium, Lарра-лопух(-ха). 
лосины�-л6севий •. 
ЛОСКУТНЬІЙ - клаптьовий, клаптико-

виЙ. 
Лосось, Salmo sаlаг-лос6сь(-ся). 
Лось, Аlcеs-лось (л6ся). 
Лотос, Nelumbium-л6тос(-су). 
Лофофор-лофоф6р(~ра); мацкова пfд-

С1'авка в моховат6к . 
Лох, Еlаеаgпus-маслИнка. 
Лоханка (почечная, pe�vis)-мИска. 
лоwадины�,, еquіпus-кінськиЙ. 
Лоwадь, Equus саЬаllив-кінь (конл) 

свійський. . 
Лоwак (помесь ослицыl и жеребца)-

ослюк(·ка) . 
Лоwеном-лоша. 
ЛУб-луб( -бу). 
Л~бовидн ы�-лубуватий •. 
ЛуБFlноЙ-луБ'янИЙ. _ 
Луг, ргаtum-лука; (поросший груп-
пами деревьев)-луг (лугу). 

Луговик, Dеsсhаmрsіа-щучник( -ка). 
Луговой, ргаtепsіs-лучнИЙ. 
Лужайник, Lіmоsеllа-'Муллнка~ 
Лужанка, Vіvірага-живор6дка. 
Лук, АШиm Сера-цибуля; 

л. гусины�,, Gаgеа-зірочки( -ч6к). 
Луновица, Bulbus-цибулина; 

л. aOPTbI-бульба а6ртова; 
л. ВОЛОСFlная-голівка волосяна. 

луковицы�детки-цибулинки •• 
Лукови ч н ЬІЙ, bulbosus-цибу льк6виЙ. 
Луннин, Luпагіа-лююірія.· 
Луночка (вубная, a�veolus)-дУчка. 
Лунь, Сігсus-лунь (луня); (болоmный,' 

С. аегugіпоsus)-лунь бол6тяний, ря.
бець( -бцЛ). 

Лупа-лупа. 
Лупулин-:-люпулfн(-ну). 
Луч, radi us-пр6мінь( -меня). 
Лучевка, Radiola-радіОля. 
Лучевой, гаdіаlis-променевий; ("ость, 
гаdіus)-пр6мінь(-меня). 

'nучеобразн ы�-променюватий •. 
Лучистки (радиолярии,Rаdіоlагіа)-про
меняки. 

ЛУЧИСТЬІЙ (строение, гаdіаtus)-проме-
нИстиЙ. 

лучицы�' Сhагае-хари. 
лы�еть-;;шсіти •. 
лы�ина-лисина •. 
лы�уха,' Fulica 'аtга-лИска. 
лы�ьІй-лисий •. 
львины�-лев'ячий •. 
Льви ца-левИця., 
ЛЬНFlнка, Lіпагіа-льон6к(-нку). 
ЛЬFlНОЙ, liпагіus-льняний, лляний. 
Любка двулистнаFl, PIatanthera ЬііоІіа-
любка дволиста. 

Люпин, Luріпus-лупин( -ну). 
Лютик, Rапuпсulus-жовтець(-тцл). 
лютиковы�e (лютичныl,' Ranunculaceae) 
-жовтцюваті. 

Люцерна, Меdісаgо-люцерна. 
ЛFlгуwенок-жабенл( -нЛти). 
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лягуWечиЙ..:......жаб'ячий. 
Лягуwка, Rапа-жаба; 

n. остромордая, R. аrvаlis-жаба луч
на; 

n. плоскомордая, R. tеmрогагіа-жа
ба трав'яна; 

л. СDедобная, R. еsсulепtа-жаба во 
дяна; .~ 

Лядник, Ніегосhlоё-чаполоч(-чі). 
Ляжка-стегн6. 
Ляминария, LaminariaE:;- пластівrгй

ця. 

м 

Магнетизм, magnethismus - магнетизм 
(-му). 

Магний , mаgпіum-маІ'шззїй( -ію). 
Магнолия, Маgпоliа-маІ'н6лія. 
Маго, Inuus ecaudatus-маІ'6т(-та). , 
мадрепоровы�й (пластинка) - мадреп6-
РОВИЙ, ЗіРКОВІтневий; (коралл, Madre
рога vеггuсоsа)-зірковІтень(-тня). 

Майка, Меlоё-олlfiниця. 
Майник , Маjапthеmum-веснІвка. 
Майоран, Origanum Маjогапа-майоран 

(-ну). 
Мак, PapaVel'-мак (маку). 
Макак, Масасus-маю1ка. 
MaKOBble, .Papavel'aCeae-маRуваті. 
маковы�й (.масло)-маковий. 
Макрель, Scombel' scombl'us-макреля, 

ску)!Qрі.я . 
Макрогамета-макрогамета. 
Макрогамето цит-макрогаметоцит( -та). 
МакрогонидиЙ-макрогонідій(-дія). 
Макродаитилия, mасгоdасtуliа-макро-
дактилія, Довгопалість(-лости). 

Макромер-макромер( -ра). 
Макро нуклеус, . тасгоп uсlеus-ядр6. 
Макроспора-макросп6ра. 
Макроспорангий макроспорангій 

(-гія). 
Макроцефал, mасгосерhаlus-великого

л6вець(-вця), ман:рокефал(-ла). 
Макроцефалия, mасгосерhаliа-велико-

гол6вість(-вости), макрокефаЛІЯ .. 
Макро цист-макроциста( -сти). 
Макроцит-макроцит( -та). 
Максимум, mахіmum-максимум(-му). 
Малакологический , malacologicus-Ma-
лакологfчниЙ. 

Малакология ,mаlасоl0gіа-малакол6гія, 
м' якунознавство. 

Малина, Rubus idaeus-малИна. 
Малиновна, Erithacus гuЬесulа-віль

шанка; 
м. лесная, Hypolais ісtегіпа-бере-

стянка. 

малиновокрасны�-кармазин6вий •. 
малиновы�-малиновий •. 
малоберцовы�,, fіЬulагіs-малогомілк6-
вий. 

малонасеnенны�-малозаселений;; (о лю
дях)-малолЮдниЙ. 

малорослы�-:малор6слий, •. присадкува-
тий. 

малосемянны�-малонасінний •. 
маnочисленны�-нечисленнии •. 
малощетинковы�,' oIigochaetus - мало-
щетИнковиЙ. 

Мал ЬІЙ, parvus - малий; minor - мен
ший. 

малы�w (.малют1>а)-маші(-л.яти). 
Мальки (.меЛ1>а.<l. рыlа)-мілька •. 

Мальтоза, maltosa - мальт6за, цукор 
(-кру) солод6виЙ. 

Мальчик-хл6пчик(-ка). 
малярийны�,, mаlагісus-малярlfiниЙ. 
Малярия, mаlагіа-малярІя. 
Мамонт, Elephas ргіmіgепіus-мамут 

(-та). 
мамонтовы�й (1)ость)-мамутовий. 
мангровы�й (болото)-манІ'р6виЙ. 
мандиБулы� (ж:валь!, mаПdіЬulае)-ман-
дибулі; верхні щелепи в комах. 

мандиБулярны�,' mапdіЬulагіs-манди
бул.ярний. 

Мандрил, Cynocephalus mогmоп-ман
дрИль(-ля). 

Манжетка, Alchemilla - приворотень 
(-тня). 

Манипулировать-маніпулювати. 
Манипуляция-маніпулfщія. 
Манна, Lecanora еsсulепtа-манна. 
Манник, Glyceria аquаtіса-лепешняк 

(-ка); 
м. оБьlкновенны�,, G. fIuіtапs-манпа 

трава. 
Маннит-маннІт(-ту). 
Манноза-манн6за. 
мантийны�-мантlfiнии •. 
Мантия (епанча)-мантія. 
Марабу, Leptoptilus сгumепіfеl'uS-ма-
рабу. . 

Маранта, Магапtа-маранта. 
Маргаритка, Bellis регеппіs-стокр6тки 

(-ток). 
Марена, Rubia-марена. 
Марля-марля. 
Марсилия, Магsіliа-марсИлія. 
марсупиальны�,, mагsuріаliS--Т0рбинк6-
вий, марзупІиниЙ. 

Март ы� W ка, Сегсорі thесus-кошк6ра. 
Марwанция, Marchantia - маршанція. 
Марь (лебеда, Сhепорvdіum)-лобода; 

м. ненастоящая, Ch. hybridum........; 
бешишник( -ка). 

Марьянник, Melampyrmn - перестріч 
(-чу). 

Маска (у личинок)-маска, ловИлка. 
Маснировать-маскувати. 
Маскировка-маскування. 
маскообразны�й (венчик)-стУлениЙ. 
Маскул и н иза ция-маску лінізація. 
маскулинизированны�-- маскулініз6ва-
ний. 

Маслина (оливковое дерево,ОІеа)-маслИна. 
Масл и н н ble , О lеасеае-маслинуваті. 
Масл и н н ы� Й-маслИнниЙ. 
Масло, Ьutугum-масло; oleum - оліл. 
Маслюк, Boletus lutеus-маслюк(-ка). 
масnянисты�-маслистий,' оліїстий. 
маслянокислы�J\j (брож:ение)-масллно-
кислий. ' 
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маспяны�й (1\uслота)-масляниft. 
Масса-маса. 
Массивность-масИвність(-насти). 
массивны�-масивний •. 
Мастодонт, Mastadan giganteum""'::Ma-
ст6дан( -на). 

Масть-масть( -сти). 
Материап-матеріял( -·лу). 
Материнсний (nлет1\а)-матірніЙ. 
Материя, mаtеrіа-матерія. 
Матна, utеrus-ураз(-зу);(пчелuнш!)-
матка. 

матовы�-матавий,' тьмяний. 
Маточнин-матачник(-ка). 
маточны�,, utеrіпus-уразавиЙ. 
Маттиопа, Matthiala Ьісаrпіs-маті6ля. 
Мать, mater-матір(-тері). 
Мать и мачеха, Tussilaga Fаrfаrа-пfд-

біл(-лу). 
Маун, Vаlеrіапа-авер'Ян(-ну). 
Мах (перо ,маховое)-махівка. 
Махаон, Раріliа machaan - касатець 

(-тця), маха6н(-на). 
Маховой (перо)-махавИЙ. 
Махорна, Nicatiana rustіса-тютюн(-ну) 
пр6стиЙ. 

махровы�й (цветоn)-п6вниЙ. 
Мацерация, mасеrаtіа-мацерація. 
Мацерирование-мацерування. 
мацерированны�,, mасеrаtus-мацер6ва-
ний. 

Мацерировать ,-ся-мацерувати,-ся. 
Мегапобпаст - мегалабласт(-та); недШ-
шла ф6рма червонакрівців. , 

Мегапоцефапия, megalacephalia-Mera
локефаліл, великагал6вість( -вости). 

Мегапоцит-мегалацит( -та). 
Мегатерий, Megatherium - мегатерій 

(-ія). 
Мед-мед(-ду). 
Медведица--ведмедиця; Arctia - в6лах 

(-ха). 
Медведна, Grуllаtаlра-капустянка. 
Медведь , Ursus - ведмідь(-медя); (' 

м-ди, Ursіdае-ведмедюваті. 
Медвеженон -ведмедча, ведмеденя. 
Медвежий, ursіпus-ведмежий. . 
медвяны�й (poca)-медянИЙ. 
медиапьны�,, mеdіаlis-медіяльний, се-
рединний. 

МедиаННЬІЙ , mеdіапus-медіянний, при-
середній. , 

медпенны�й (движенuе, tаrdus)-павіль
ний, пракв6листиЙ. 

Медпитепьность - павільність(-насти), 
цракв6лість( -ласти). 

Медпяк, Вlарs-смерд(-да). 
медовы�-мед6вий •. 
медоносны�й (желева)-':'медний, меда-
дafiний; (,муравеЙ)-медяр(-ра). 

Медуза, Меdusа-медуза. 
Медузоид-медуз6їд( -да). 
медуппярны�,, medUllaris-медулярний, 
мазкавий. 

Медуница, Рulmапаrіа-щщУнка. 
Медянка , Соrапеllа-мідЯнка. 
межгпазничны�,, іпt81'аrЬіtаlis-міжач-
наямк6виЙ. 

Междоузпие-меживУзля. 

Междувидовои, іпtеrsресіаlis-міjJ~вида-
вий. 

Междуппечье-межипліччя. 
меженны�-межений •. 
Межкпетник-міжклітИнник(-ка). 
межкпеточны�,, іпtеrсеllulаrіs-міжклі-
тинний. 

Межкопьцевои (сег,мент) - міжкіJIьце
вий. 

Межпподник, mеsасаrріum-між6пла-
ден:ь( -дня). , 

межпозвоночны�,, іпtеrvеrtеЬrаlis-між-
хребцевий. . 

Межпочечник-міжнирtc6ва зал6за. 
межпочечны�,, іпtеrrепа1іs-міжнирк6-
вий. 

межпучковы�й (nа,мбuЙ)-міжпучк6виЙ. 
межреберны�,, іпtеrсоstа1іs-міжребр6-
вий. 

Межреберье_міжребер 'я. 
межсосудисты�и '(воол.) - міжжильний; 

( бот.)-міжсудИнниЙ. 
межтрубчаты�й (С1\опленuя)-міжтрубча

стиЙ. 
межфиБриппярны�и (вещество) - між
фібрильний. 

межчепюстны�,, іпtеrmахіllаrіs-міжще
лепний. 

Межзпитепиапь ны�,, interepithelialis-
міжепітелійний. " 

мезентериапьны�,, mеsепtеrіаlis-мезен-
терfйниЙ. 

Мезенхима, mеsепсhуmа-мезенхіма. 
Мезобпаст (,меводер,ма)-мезабласт( -та). 
Мезогастер, mesogaster --.:.... мезагастер 

(-тера), середня кишка. 
Мезогпея-мезаглея; драгла тканина між 

екта- і ентодермаю в коралів. 
Мезодерма (,мевобласт) - мезодерма; ce~ 
редній зародк6вий листок. 

МезодермическиЙ-мезодерміЧниЙ. 
Мезокардии, mesacardium-мезакардШ 

(-дія), ат6в:а серцева. 
Мезонефрос (Вольфово тело)-мезанеф

рас(-са), первісна нирка, В6льфове 
тіла. ~ -·і 

Мезофипп-мезафіл( -ла); аснавна "- тка
нина листка. 

МеЗОфИТ,-мезафіт(-та); ща развивається 
за пересічнаї вал6гасти ат6чення." 

МезоцеФап-мезакефал( -ла), середньага
л6вець(-вця). 

Мезоцефапия-мезакефалія, середньога
л6вість( -васти) . 

Меконии (пил первородньzй, mecanium)~ 
смілка, мек6ній(-нію). 

Мепанизм-меланізм(-му). 
МепкиИ-дрібнИЙ. 
Мепкозерн исты�-дріi бназ~рн(Яст)иЙ. 
мепкозуБы�-дріБнозубий.. ," 
мепнокпеточны�-дрібноклітинний •. 
Мепнопепестник, Еrіgеrап-злинка; 

м. канадскии, Е. сапаdепsіs-пушнян: 
(-ка,). 

Мепьчать-дріБНІТИ', дрібнішати. 
Мембрана, mеmЬrапа-абал6нка, мем
брана. 

Мендепизм-менделІзм(-му). 
Мекдепировать-менделювати. 
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Менструация, menstruatio, mепsеs-мен-
струfщі,я, міс,ячка. . . 

МеН,ст~уировать-менструювати, у цві
ту бути. 

Меристема (ml'ШНЬ mочnu росmа)-ме
-ристема, твбрна тканИ:на. 

МеробпаСТИЧIІСКИЙ (Rйцо)-мероблас'І'ИЧ
ний; з великою кількістю поживнбго 
жовтка. 

Мерогония-мерогоні,я; рбзвиток без'яд
рих шматків .яйцеклітини, заПJIідне
них живчиками. 

Мерозоит-мерозбїт( -та). 
Меротомия-меротомі,я. 
Мероцит-мероцйт( -та). 
Мертветь-мертвіти. 
Мертвец-мрець (мерця). 
Мертвечина-мертвечина, мерлЯтина. 

. МертвоеА, Silрhа-мершавиця. 
МеРТВОРОЖАен ны�-мертвонарбджений •. 
мер'твы�,, mогtllus-мертвий; 

м. гопова,Асhетопtіа-мертва голова, 
буль бяник( -Еа). 

М ерцание-мигтінн,я. 
мерцатепькы�й (двuженuе)-миготнИЙ. 
м.ерцать-мигтіти. 
МерцающиЙ-мигтЮчиИ. 
местны�,, lосаlіs-місцевии. ' 
Место Аетское, рlасепtа-пбслід(-ду), 

лож:Исьн:о. 
Местом-местбм(-ма). 
МестонаХОЖАение-нахбдище. 
Местообитан ие-осідок( -ДІсу). 
Метабиоз (баnmерuЙ)-метабібза. 
МетабиотическиЙ-метабіотИчни.Й. 
Метагенез, mеthаgепеsіs-метагенезs; 
чергуванн.я поколінь. 

Метакинез-метакінеза. 
Метаппический (цвеm)-металевий. 
Метамер-метамер( -ра). 
Метамерия-метамерія; повтбрення ме-

тамерів, однан:ово збудбваних діля
нок тіла. 

метамерны�-метамерний •. 
Метаморфизм , mеtаmогрhіsmus-мета-
морфіsм(-му). . . 

Метаморфический-метамбрфниfi. 
Метаморфоз, mеtаmогрhоsіs-метамор-

ф6sа, перетвбрення. -
Метанефрос - метанефрос(-са), нИ:рка 

остатбчrщ. 
Метание (unрьz)-викиданн.я. 
МетаННЬІЙ (броженuе)-метановии'. 
Метаппазма-метаплазма; не розбита на 

Еліт:Иии плаsма. 
l'ІІетастаз-метастаза, переніс(-нбсу). 
Метатеп ьн ЬІЙ {двuженuе)-викидн:ИИ. 
метатрофны�(( баnщерuu)-метатрбфниЙ. 
Метать (І.mру)-викидати. 
Метафаза_1І!!етафаза. 
,Метеп ка, рапісulа-вблоть( -ті). 
Метип-мет:Ил(-лу). 
МетипамИн-метиламfн(-ну). 
Метис-метИс(-са). 
Метпообразньвй-мі:глуватиЙ. 
MeTOA-метода, спбсіб(-собу). 
Меторизис - меториза; заступання од-
ногб зачатка другим. 

Mex-хУтро. 

Механизм (воааренuе)-lІеханfзм( -му). 
Механика (раавиmия)-"--механіка. 
Механист-мехаиіет(-ста). . 
МеханистическиЙ(.м.uровоааре ие)-меха-
ністИчниfi.· 

Механический (рабоmа)-механічниЙ. 
меч-ры�а,' Xiphias gladius - мечоніс 

(-нбса). 
мечевиАны�й (отростоп, xyphoideus)
мечуватий'. 

Мечехвост, Limulus - мечохвіст(-хвб
ста). 

Ме шетчаты� й (желеаа)-торБИнчастиЙ. 
Мешечек, utгісulus-торбиночка;(nлод)
міхурець( -рцЯ). 

мешкообразны�-торбинкуватий •. 
Мешок, sассus~мішБК(-ШЕа); 

м. возАушны�-торбинкаa повітрян:а . 
Мешочница, Psyche-міхІвка. 
Мигание-кліпання. 
мигатепьны�-кліпнии;; (перепонпа) -
жмур:Иця. 

Мигать-кліпати. 
Миграция, mіgгаtіо-міІ'рація. 
Мизинец, digitus mіпіmus-мизИнецr. 

(-нця). 
Микопог - мікблог(-га), грибознавець 

(-вцл). _ 
Микопогия, mусоlоgіа-міколбгія;наука 
про гриби. 

Микориза (грuбоnорень, mycorhyza) 
мікорИsа. 

МикроазроФип-мікроаерофіл( -ла). 
Микроб, mісгоЬus-мікрбб( -ба). 
МИl(робиопогия-мікробіолбгіЯ, HaYlt:t 
про мікрбби. 

Микрогамета - мікрогамета; чоловіЧ::t 
особина статевого покоління в од
ноклітИнців. 

Ми крогаметоцит-мїкрогаметоцит( -та) .. 
МИКРОГОНИАИЙ- мікрогонідій( -дія). 
МИКРОАаI(ТИПИЯ, mісгоdасtуliа-МіRро-
дактилfя, кор отн:опалі сть( -лости). 

МИКРОЗ0ма - мікроsбма; наидрібнfш:t 
вн:раплина в протоплаsмі. 

МИКРОI(ОКК, mісгососсus-мін:рокбк(-ка). 
Микроманипупятор - мікроманіпулятор 

(-ра). 
Микромер-мікромер( -ра). 
Микрометр-мін:рбметр( -ра). 
микрометрический (вziнm)-мікрометри-
чниЙ. 

МИКРОМИl(рон-мікромікрбн( -на). 
Микрон-мікрбн( -на). 
Микронукпеус, mісгопuсlеus-ядерце. 
Мин:роорганизм-мікроорганізм( -му). 
МикроорганическиЙ--мікроорганіЧниИ. 
Микропапеонтопогический - мікропале-
онтологічниИ. . 

МИI('Рvпапеонтопогия - :мін:ропалеонто-
лбгія. ' 

Микропипе-мін:рбпіле, входець (вхід
ця); прохід. що ним захбдить ЖИВЧИІt 
до .яйця. 

Микроппанктон (наннопланкmон)-міІ1:
ропланктбн( -ну), нанопланюбн( -ну). 

МИКРОСl{оп-мін:росн:бп( -па). 
МИl(роскопичеокий (органиіІМ) - :міІСРО 
СRопічниЙ. 
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Микроскопия - мі~роскопія; мікrюско-
пічна техніка. ' 

Микроспора-мікросп6ра. 
Микроспоран ги й-мікроспорангіЙ( -Гія). 
Ми кротом , microtom-мін:рОт6м( -ма). 
Микроцефапия, microcephalia-мікроке-
фалія, малогол6вість(-вости). 

Микроциста-мікроцИста. 
Микроцит-мікроцит( -та). 
Миксобактерии-міксобактерії, слизові 

бактерії. 
Миксом ицеты�міксоміцети,, слизовики. 
Миксздема, myxoedema-міІ{седема. 
Миметизм-міметИзм(-му). ' 
Мимика-м.іміка. 
Мимикрировать - мімікрувати, барму-
ватися (під к6го). , 

Мимикрия (миметиам) - мімікрія, бар
мування. 

Мимоза, Міmоsа-мім6за; 
м. сты�пивая,' М. рudіса-мім6за со

ромлИва. 
Ми ндалевидн ы� й-мигдаЛІОватии; 

м. желе за , tоnвіllа-мигдалик( -ка). 
миндалевы�e (мuндальньzе,Аmуgdаlасеае) 
-мигдалюваті . 

Миндаnина, tonsilla - мигдалик(-ка); 
(плод)-мигдалИна. 

Миндаm., Amygdalus (Prunus) сотти-
nіs-мигдаль(-лю). 

миндальны�-мигдалевий •. 
Минимум, minimum-мінімум(-uу). 
Минога, Lаmреtrа-мин6га. 
Миобласт-міобл:аст(-та). 
МиограФ-мі6граф(-фа); прилад запи-
сувати м'ясневі скор6чення. 

Миозин-міозИн(-ну). ' 
Миокардий, myocardium - міокардїй 

(-дія). 
Миокомма-міон6ма; м'ясневии пр6ша

РОН:. 

Миология, mуоlоgіа-міол6гія; науна 
про м'Лсні. 

МиомеРI;>I-міомери; сеrментальпі групи 
и'Лснів. 

Мионема (мuофана)-міонема; скоротна 
НИТRа в інфуз6рій та rYP'l'iB6K. 

Миопия (блuаорукость, туоріа) - RO-
РОТRоз6ріСть( -рости), міопія. 

Миотом-міот6м(-ма). 
Миофана (мuонема)-міофана. 
Мир (ж:uвоmньzх)-світ( -ту). 
Мирацидий - мірацидій(-дія); війчаста 
личинка двор6тів. 

мирмекофилы�мірмекофіли,' мураШRО
люби. 

мирмекофильны�й (растенuе)-:иір:иеRО-
фільний, :иураШRОЛІОбниЙ. 

Мирт, Муrtus-мирт(-ту). 
миртовы�,, Муrtасеае-:миртуваті. 
миртовы�-миртовий •. 
Митоз-мітбза. 
Митохондрия-мітох6ндрія; хондріозб-
ма зеренцем або грудочкою. 

Мицелий-міцелій(-лія), грибниця. 
Мицелла-міцеля. 
мизлин-:иієлін(-ну). 
ми3линовы� •. (оболочnа)-:иієліновиЙ. 
Младенец-немовлЛ(-лЛти). 

Млекопитающие, МаттаІіа - ссавці; 
(ед. ч.)-;-ссавець(-вцл). 

Млечнин (трава молочная, Glax mari
tіmа)-мол6чна трава. 

мпечны�й (пора, ж:елеаа)-молбчниЙ. 
Мнимоумерwий-завмерлии, мнимовмер
лий. 

мнимы�-несправжній,' позірнии. 
многобратственны�й (цветоn) - багато
братній, багаТОВ'ЯЗR6виЙ. 

Многогпазка, Polycelis-КраповИця. 
многогнездны�й (аавяаь) - багатосусіч-
ниЙ. . 

многогранны�й (поверхность) - гранча-
стий. 

Многодетн ы�-дітІІии •. 
многодольны�''-RільІсапрозябцевий •. 
многокамерны�й - багатон:оміРR6вий, 
багатокамернии; (бот.) - багатоза-
січний. _ 

многоклеточны�й (органUдм)-багатоклі-
тиннии. 

МноголеТНИ,Й-довгорічниИ. 
Многол иетны�-багатолистий •. 
Многоморфность - полім6рфність(-но-

сти), багатоф6рмність( -мности). 
Многоногие, Муrіороdа-ногасткй. 
МногоногиЙ-багатон6гиЙ. 
1І.1ногоножка, Lithobius-ногасТRа. 
МногопаЛClсть-багатопалість(-лости). 
многоilолюсны�й (клетnа)-багатоп6лю-
спиЙ. 

Мtlогоразвилина, роlусhаsіum-поліха;-
зій( -зія). ~ 

rYJНОГОРСАящая-багатор6дна. 
многосемянны�-багатонасіннии •. 
I\1ногослойны�й - багаТОШ.,р6зИИ, шари-

стиИ. 
многоформеtIны�-багатоф6рмний,' по-
лім6рфниИ. , 

Многоцветность - багатобарвість (-во
сти), багаток6лірНіСТЬ (-ности), . 

Многочиспеннь!Й,l1umеrоsus--численний. 
многощетинковы�,' polyChaetUS-бага-
тощетИнковиИ. 

многощупальцевы�-багатомацк(( 6в )иИ. 
Многоядерность-багатоЛдріСть(-рости). 
многояАерны�-багатолдрии •. 
Моа, .Dil1ornis giganteus-M6a. 
Могильщин, Necrophorus - гробарик 

(-Ra). 
МОАель (в мuмunрuu)-модель(-лі). 
МОАификация-модифіRаціЯ. 
можжевеповы�-ялівцевий •. 
Можжевельник, Juniperus - яловець. 

(-лівцЛ). 
Мозаика (лuсmьев)-моз8;ІRа. 
мозаичны�й (гuбрuд)-мозаїчний. 
Мозг, Cerebrum-мбзок( -зку); 

М. костны�,, myel0s-шпіR(-піку), м6-
зок(-зку) кістн:6вии; . 

м. маЛЬІЙ , cerebellum - мбзок(-зку) 
малий, мбзочок( -чка). . 

Мозговик овечий. Coenurus cerebralis-
мотИлиця. 

Мозговой, сегеЬrаlis-:мозковИЙ. 
Мозжечок, cerebellum-мбзочок(-чка). 
мQзолисты�,, callosus-мозолЛстиЙ. 
Мозоль, саlluв-моз6ля, нагнітка. 
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МО. крец (,мшаюю леЗ1Сачая,_~іпа pro
сumЬепs)-моховинка ле~. 

Мокрица, Опіsсus-стонбга. . 
Мокрота, sрutum-харкотина, харко-
тиння. 

молекулярны�-молекулярнии •. 
Молиния, Моliпіа-маявка. 
Моллюски, Mollusca-м'якунИ. 
Молодило, SempetVivum-молодИло. 
МОЛОДОЙ, аdоlеsсепs-мЬлодИЙ. 
Молодь-мблодь( -ді). 
молозивны�й (тельце)-молбзивниЙ. 
МОЛОЗИВО, соlоstгum-молбзиво. 
МОЛОКИ, Іас-молочкб. 
Молоко-молокб. 
Молоточек , mаllеоlus-молотбчок(-чка). 
молоточны�й (удар)-молоткбвиЙ. 
Молочай, ЕuрhогЬіа-молочай( -чая). 
молочайны�,, ЕuрhогЬіасеае-молочаю-

ваті. 
молочайны�-молочайний •. 
молочны�,, lacteus-молбчниЙ. 
Моль, Тіпеа-'-'міль (мблю); 

м. пчелиная, Galleria mеІопеllа-щіль
ниця медяна. 

Монада-монада. 
Монашенка, Lymantria mопасhа-пряд~ 
ка черниця. 

Монера-монера. 
Моногамия, mопоgаmіа-моногамія. 
моногамны�-моногамний •. 
Моно генетический (развuтuе паразu
тов)-моногенетичний; без зміни жи
вильців і чергування поколінь. 

Моногибрид-моногібрид( -да). 
Моногибридизм - моногібридИзм(-му). 
Моноза-монбза. 
монокулярны�,, monocularis· - моноку-
лярний. . 

Мономор.физм-мономорфізм( -му), одно
фбрмність(-мности). 

мо.нолодиальны�й (ветвленuе)-монопо
дійНИЙ. 

МОНОПОДИЙ, monopodium - монопбдїй 
(-дія). 

Монорхизм, monorchismus - монорхізм 
(-му). . 

Монорхист, monorchistus - монархіст 
(-ста); з одним яйцем. 

Моносахарид-мон6сахарид( -ду). 
Монохазий (соцветuе)-монохазїй(-зія). 
Монтировка-монтування. , 
Мор, epidemia - пбшесть(-сти), помір 

(-мбру). 
Морганье-моргання. 
Морда-м6рда. 
Мордовник , Есhіпорs-гол6ватень( -тня). 
МОРЖ. Odobenus гоsmагus-морж(-жа). 
моржовы�-'-моржевий;; (кость) - мор-
жівка. 

Морилка-морилка. 
МорИТЬ-МОРИТИ,зам6рювати; (уни чmо
З1Сщnь) - губити, вигубляти, виба
влЯти. 

морковны�-моркв'яний •. 
Морковь, Daucus-м6рква. 
Морозник , НеllеЬогus...:.....чемернИ:к(-ка). 
Морошка,g Rubus chamaemorus - МО-
р6шка. 

Морской , mагіпus-морськИЙ. 
Морула, mогulа-м6руля. 
Морфа, mогрhа-м6рфа. 
МорфИЙ, mогрhіum-мбрфій(-фію). 
Морфогенез - морфогенеза, формотв6-
рення. 

МорфологическиЙ-морфологічниЙ. 
Морфология, mогрhоlоg:іа-морфолбгія. 
Морфоплазма - морфоплазма;' щільна. 
пл азм а клітини. 

Морщина, р1іса-зм6ршка,' брижа. 
морщинисты�,' plicatus, гugоsus-змбр
щений, помбрщений, зморшкуватий. 

Морщиться-м6рщитися. 
Московка, Parus ater - синиця ч6рна, 
синиця мала. 

Мост (Варолuев, ропв)-міст (мбсту). 
Мостик (протоплаз.менньzЙ) - міст6чок 

(-чка). 
мостовидны�-брукуватий •. 
моты�екK (бабОЧlїа, Lepidopteron)-Me

телик(-ка); 
м. луговой, Loxostege stictica1is-Me

телиця, метелик(-ка) лучний. 
моты�ьb (:лuчuюш lїо,мара-тОЛlїУНЧUlїа)
мотиль( -тиля). 

моты�ьковьlеe (бобовьzе, Leguminosae)
стручкбві. 

моты�ьковьІйй (веНЧUlї)-метеликуватий. 
Мох, MUSCUS-MOX (м6ху); . 

м. торфяной, Sphagnum - торфник 
( -ка). 

МохнаТЬій-волохатий. 
моховой-моховий. 
Моча, uгіпа-сеча. 
Мочевина, uгеа-сеЧовИна. 
Мочевой, uгіпагіus-СечовИЙ. 
мочевьlделительны�-сечовидільний •. 
Мочеиспуснание-сечопуск(-ку), сечови-
пускання. 

мочеисnускательны�й канал, urethra-
сечівник( -ка,). 

мочекислы�-сечокислий •.. 
Мочеотделение-сечовИділення. 
Мочеп{)ловой, uгоgепіtа1іs-сечостатевий, 

сечородовий. 
Мочеточник, uгеtег-сечовід(-в6ду). 
Мочка уха, 10buIus аuгіs-к6втка, вуш-
на часточка. 

Мочки (lїорневьzе)-волбкна. 
мочковаты�й (lїорень)-мичкуватий. 
Мошка, Sіmuliа-м6шн:а, кумли:к(-ка). 
Мошонка, sсгоtum-калИтка. 
Мощение (гнезд)-мостіння. 
Мужской, masculinus, vігіlis-чоловіч;иЙ. 
Мука, far па-бброшно. 
Мукор, Мuсог-цвіль(-лі) гол6вчаста. 
мукоровы�й (дроЗ1СЗ1СU, nлесень)-муко-

ровиЙ. 
Мул-мул(-ла). 
мультиполярны�й (многополюсньzй)-ба
гатоп6люсниЙ. 

Мумификация, mumificatio - муміФіка-. 
ція. 

мумифицированны�-муміфік6ваний •. 
Мумифицировать...,.--муміФікувати. 
Муравей , F,)гmіса-мурашка. 
МуравеЙник-мурашнИк(-ка). 
муравьевидны�-мурашкуватий •. 
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Муравьед,_ Myrmecophaga - мурахо!):!; 
(-да). 

муравьины�-мурашиний •. 
Мурена, Muraena hеlепа-мур{ша. 
-Мускарин (грибной лд) -. мускарин 

(-ну). 
,мускатны�-мушкатниfi.. 
Мускул, musсulus-мускул(-ла), м'ясень 

(-сня) ; 
М. трубачей, т. Ьuссіпаtог-и'ясень 

щічний'. 
Мускулатура-мускулят-у-ра, м'Ясня. 
МУСКУЛИСТЬІЙ - мускулястиfi, м'лсни-

етиfi. 
мускульны�-мускульниfi,, м'ясневиfi. 
Мускус, mosehus-пИжмо. 
Мускусник, Аготіа mоsсhаtа-пижмак 

(-ка). 
мускусны�,, moschatus-ІіижмовИЙ. 
мутационны�-мутаційний •. 
МутаЦИfl, mutаtіо-мутація. 
Мутить ,-ся-каламутити,-СЛ. 
Мутнеть-каламутитися, мутніти. 
мутны�-каламутниfi,' мУтниfi. 
Мутовка-кільце. 
мутовчаты�-кільчастий •. 
:Мутуал изм (вааu.м.н.uчесmво )-мутуалізм 

(-му), обопільність(-ноети). . 
Муфлон, ОУів musimon - иуфль6н 

(-на). 
Муха, тивса-муха; 

М. гессенскаfl, Cecidomya destructor-
муха гесенська; 

М. жигапка, Stоmохуs-жалиця; 
М. MflCHafl, Sагсорhаgа-заплювниця; 
М. скорпионова, Рапогра - задрик 

(-ка); 
М. трупная, Супотуіа mortuorum

суМка трупниця; 
М. це- це, G lossina тогві tans-Myxa 

це-це. 
Мухоловка, Мusсісара-ловимуха, му
хол6вка; Dionaea muscipula - лови
муха. 

Мухомор, Amanita тивсагіа-мухом6р 
(-ра). 

Мухрон-мухр6н(-на); панцер6виfi ви
росток в гіллястовусого рачка. 

Муцин, muсіп-муцИн(-ну). 

набальзамированны�й - набальзам6ва-
ний. 

Набегающий (лисm)-налеглиfi. 
Набпюдатепь-спостережник(-ка). 
наблюдатепьны�й - спостережливий; 
(пун.кm)-спостережний. 

Набп юдат ь-спостерігати. 
Наблюдение - спостереження; (при
с.м.оmр)-д6гляд( -ду). 

Набухан ие, int ит еsсепtіо-набряканнн. 
Набухать ,-бухнут ь-набрякати, набряк-
нути. 

НабухwиЙ-набрЯклиЙ. 
Навоз-гній (гн6ю). 
Навозник, Geotrypes - иазяр(-ра); Веа
гаЬеus-гнояк(-ка). 

навозны�-гнойовий •. 

н 

мучнисты�-борошнистий •. 
Мучно й~рошняний. 
Муwи ны�мушачий •• 
Муwка-мушка; 

М. wnaHCKafl, Lytta vеsісаtогіа-май-
ка лікова. . 

Мхи, Bryophyta, Musci-мохИ •. 
Мшанка, Sаgіпа-моховИнка. 
Мwанки, Вгуоzоа-моховаткИ. 
MblnbHflHKa, Sаропагіа-собаче мило. 
мы�ник,' Pedicularis - шолудивник 

(-ка). 
MblweBKa, Sісіstа-мишівка. 
мы�ехвостник,' Myosurus - мишачий 
хвіст (хвоста). ' 

мьlwечны�,' musсulагіs-:-м'ясневий, му
скульний. 

мы�ии петучие (ру1Lо1LрылІе,' Chiroptera) 
-кажани. 

мы�иньIй-мишачий •. 
мы�пение,, cogitio-мИслення. 
Мblшца, musсulus-м'ясень(-сня), му-

скул(-ла). 
MblWb, Мus-миша; 

М. мапютка, Micromys mіпutus-ми-
ша мала. 

мы�епок,' сопdуlus-вИросток(-тка). 
Мягкий, mollis-м'якИЙ. 
мflгковаты�й - м'якуватий, м'якенький. 
Мягкокожие, Malacodermata ",- х'лко-
шкурці. 

мягкоперы�,, Malacopterygii - 11'яко-
пері. 

мягкотепы�,' Mollusca-м'якунИ. 
мякотны�-м'якушевий •. 
MflKOTb, рulра-м'якуш(-ша). 
Мясистость-м'ясИстість(-тости). 
мясисты�,' сагпоsus-м'ясистий, м'яс-

кИfi. 
Мясной, сагпеus-м'яснИЙ. 
Мясо, саго-м'Ясо. 
МfI сокрасн ы�-м'' ясочерв6ниЙ. 
MflCOflAHble, Сагпіvога-м'ясоІДІ. 
мflсоядны�-м'ясоїдний •. 
МflСЦО сагuпсulа-м'лсце. 
Мята, Мепthа-м'Ята. 
МflТПИК, Роа-тонконіг(-н6га). 
мятны�-м'ятний •. 

Навплиус, NaupliUS-Н{Jдшліус(-са). 
Нагноение, suppuratio - нагнивання; 
(реаульmаm)-нагн6єння. 

Нагревание-,-нагрівання. 
Нагревать ,-реть ,-ся-нагрівати, пагрі

ТИ,-ся. 

Надбородн и к, Ері роgоп-бор6диш( -ша). 
надБровны�й (дуга, suprasupercilialis)
надбрівний. 

надБрюwны�,, epigastricus - надчерев
ний. 

Надбрюwье, еріgаstгum-надчерев 'я. 
Надвпагап ищн ЬІЙ, suргаvаgіпаlis-пад
піхв6виЙ. 

надгпазничны�,, suргаогЬіtа1іа--вадоч
ноямк6виЙ. 

Надглаан blЙ-пад6чпиЙ. 
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надглоточны�-надпролиг6вии •. , 
НаАгортанник, еріglоttіs-надгорл.янник 

(-Ita). 
надгортанны�,, еріglоttіtіs-надгорл.ян
никовий. 

надгрудинны�,' suргаstегпаlis-надгруд-
нИнниЙ. 

надземны�-надземний •. 
Надкл ювье-наддзь6бок( -к а). 
,надключичны�,, s~гасlаvісulагіs-над-
дужк6виЙ. 

Надкожица, сutісulа-нашкурок( -рка). 
наАколенны�,, .patellaris - наколінко-
вий. 

НаАколенок, patella-наколіноЩ -нка). 
Надкостница, регіоstеum-окістя. 
НаДКРblЛЬЯ, еlitгае-:-надкрИла. 
НаАЛобье-надл6б'я, надчілля. 
наАлопаточны�,, suргаsсарulагіs-надло-

ш'tтковий. ' 
надпестичны�й (цветО1і:) - надматочко
вий. 

Надплечье-надпліччя. 
Надпочечник, glandula БиргагепаііБ

зал6з.3. наднирк6ва. 
Надпочечн ЬІЙ, suргагепаlis-наднирк6-
вий. 

надпяточны�,, tаlагіs-надступак6вий; 
н. кость, tаlus-надступак(-ка). 

Надрез-надріз(-різу). 
надрезанны�й (лuст)-надрізаниЙ. 
надсемядольны�й (1і:олеl-lO, epicotyle)-
надпрозябцевий. 

Надхвостовой (о :желеве)-кYnРиковиИ. 
Надхрящница, регісhопdгіum-охр.ястя. 
Надчерепной , ерісгапіus-надчерепниИ. 
надчревны�й (надБрюшны�,' epigastri-
сus)-надчеревний. , 

Наездник, Ісhпеumоп-Іздець(-дця). 
Нажива-живець( -вця). 
наземны�:-наземний •. 
Накладной (косmь)-накладиИЙ. 
наклонны�-похилии,' спадистий. 
Наковальня, іпсus-в:ова,пло. 
накожны�,, сutапеus-нашкурниЙ. 
Нанопление, ассumulаtіо-накупчення, 
нагромадження. 

1іакопленны�й (iJнергuя) - накупчений, 
нагромаджений. 

Налет-повол6ка, падь(-ді); (птиц)-
наліт( -ль6ту). 

Налим, Lоtа-минь6н:( -нька). 
,Нанду, Rhea атегісапа-нанду. 
'Наннопланктон - нанопланв:т6н(-ну); 

карликуватий планв:т6н. 
'Наносной (растенuе)-напливнИЙ. 
,Наперстянка, Digitalis ~ наперсник 

(-ка). 
Напл ы�-наплив(( -ву). 
. направительны�,-ляющийй (тельцє) -

напрямний. , 
Направление-напрям(-му). , 
Напрягать, напречь ,-ся-.-напружувати, 
напружити,-ся. 

Напрнжение, turgor, tепsіо-напруга. 
напj:.яженны�-напр'у"жений.. ' 
Напухать,-нуть - напухати, пухнути, 

напухнути. 
Нараетание-наростання. 

Нарвал (единорог, Monodon топосе
гов)-одноріг(-р6га). 

liаркоз, пагсоsіs-нарк6за, знечУлення. 
Наркотизировать - наркотизувати, зне
чулювати. 

Наркотики, пагсоtіса-нарк6тики, зне
чульне надіб'я. 

Наркотичеекий, narcqticus - наркотич-
ний, знечульнИЙ. 

Нарост , tophus-наріст(-рОСТУ). 
НароеwиЙ-нар6слиЙ. 
наружны�,, ехtегпus-зверхній, з6вні
шній, ЗОltільниЙ. 

Наруwение (деятельности) - порУшен-
ня. 

наруwенны�-порушений •. 
Нарцисе, N агсіssus-нарциз( -за). 
Наряд (птиц)-убрання. 
Насед-заплідок( -дка). 
Наседка-кв6чка. 
Наеедной (пяmно )-заплідк6виЙ. 
Наеекомое, Іпsесtum-комаха. 
наеекомоядны�,, іпsесtіVОГUS-l-tOмахої-
дний. 

Наееление-населення; (о людях)-люд
ність( -ности). 

Наееленность - населеність(-ности); (о 
лЮдях)-залюдненіСть( -ности). 

Населять, населить - заселяти, засе
лити; залюднювати, залюднити. 

Насечка (лантерманновская)-в:арб(в:ар'
бу). 

НаеЛ'еДQвание (прuвнаков)-спадкуващш. 
Наеледовать, унаеледовать-діставати, 
дістати в спадок. 

Наеледоваться-спадкуватися. 
Наследственноеть, hЮ'еdіtаs - спадк6-

вість(-вости). 
наследственны�-спадк6вий •. 
Наследство-спадок( -дку). 
Наслоение-нашарування. 
Наетия-настія; згинання 6рганів у рос-
лин, спричинене серед6ВfiМИ чИнни
ками. 

Настоящий (иcтиHHый' certus - справ
ж['{іИ. 

Настурция , Тгораеоlит majus-Rpac6-
ля. 

наеы�ение-насичення •. 
насьlщенны�-насичений •. 
Натуралиет - прир6ДНИR(-І{а), натура

ліст(-та). 
натуральны�,, naturalis - прир6дниЙ. 
натуральнии. 

НаТflжение, intensio- натяг(-ру). 
Нафталин- нафталін(-ну). 
Нахлебничество, commensalismus - ко-
:иенсалізм(-му), похлібст о. 

Находимость-знахідність( -ности). 
Находка-знахідка . 
Нахождение-знах6дження. 
Неандертальский (череп)-неандерталь-
ський. 

НеарктическиЙ-неарктИчниЙ. 
небночелюстны�,, раlаtоquadгаtus-під-
небіннощелепниЙ. ~ 

неБны�,, раlаtіпus-піднебінниfi. 
Небо, раlаtum-піднебіння. 
Невиди м ЬІЙ -невидимий. 
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Невоз мужаЛblЙ-незмужнілиЙ. 
невольны�! (рефлехтивный-мимовіль-
НИЙ, рефлективний. 

невооруженны�й - неозбр6єний; (нево
оруженныlM главом) - пр6стим 6ком. 

Невосприимчивость, immunitas - не-
сприйн'ят лив і СТЬ( -вости). 

невральны�t,, пеuгаІіs-невральний. 
Невредн blit-нешкіднпІ1:. 
Неврилемма (шваН1l0вС1<ая оБОЛОЧl'iа) 
неврилема. 

Неврит (нервllыlй отростО1<) - неврит 
(-та). 

Невро6ласт-невробласт( -та); зародк6ва 
нерв6ва клітина. 

Невроглия ,пеuгоgІіа-невроглія; мозко
ва злучна тканина. 

неврокератиновы�t (оБОЛОЧ1<а) - невро-
кератиновий. , . 

Неврология, neurologia - неврол6гія; 
наука про нерви. 

Невромер-невромер( -ра). 
Неврон (неЙРОll)-невр6н( -на). 
Невропор-невроп6р( -ра). 
НеВРОфи6рилла-неврофібрИля. 
Невроциль-невроцИль(-ля). 
Неврозп ител ий-невроепітелій( -лія). 
Неврула, пеuгulа-невруля. 
негативны�,, пеgаtіvus-неrатИвниЙ. 
Н едеятел ьн ы�-нечинний,' неді'яльниЙ. 
Недоносок-недон6сок(-ска), невчасна 
дитина. 

Недоразвитие-недор6ЗВИТОК(-ТRУ) . 
Недоразвитой-недорозвИнениЙ. 
Недостаток-недостача, браК(-RУ); (де-
фе1<т)-вада. 

недостаточны�t-недостатній •. 
Недотрога, Іmраtіепs-розрИв-трава. 
Недуг-недуга, хв6рість( -рости). 
Неестественность - неприр6дність( -но-

сти). 
неестественны�-неприр6днии •. 
нежны�-ніжний,' тендітний. 
Неза6удка, Муоsоtіs-незабудька. 
Незав ИСИ мость-незалежність (-ности). 
незакраwенны�-незабарвлений •. 
нездоровы�й -слабий, недужий. 
НеЗДОРОВL.е-слабість(-бости), недужість 

(-жости). . . ' 
незначительны�-малий,' невелИкиіі. 
незрелы�-нестиглий,' зелений, свидо
виЙ. 

Нейрон (llеврон)-невр6н(-на). 
Нейрофан - неврофliн(-на); заступник 
нерва в наЙшюстіших. 

Нейтрализация, пеutгаlisаtіо-невтг а-
лізадія. 

НеЙтрализовать-невтралізувати. 
нейтральны�,, neutralis - невтральпr,ІИ 
байдужий, 

Неклен, Acer campestre - паклен(-на). 
некl!етчаты�-неклітlIнний •. 
некоордиlulрованны�й - некоордин6ва-
ний, недоладний. 

Некроз, песгоsіs-некр6за, змертвіння. 
Нектар-нектар( -ру). 
HektaPH!��k-неRтарник(-ка), меднИця. 
Нектон - нект6н(-ну); вільноплавний 
планкт6н. 

Немато6ласт -~нематобласт(-та); жаль
на клітина. 

HeMaTOAbl, Nеmаtоdеs-нитяки; (ед. ч.) 
-пит'як(-ка). ' 

Нематоцист (нематобласт) - немато-
цИст(-та). 

Немой-німий, безм6вниЙ. 
Немочь-неміч(-мочі). 
ненасьlщенны�-ненасичений •. 
ненормальны�й - ненормальний. 
Неовитализм, neovitalismus - неовіта-

лізм(-му). . 
Неовитал ист-неовіталіст( -та). 
Неодарвинизм, пеоdагwjпіsmus-неодар-

вінізм( -му). . 
Неодарвинист-неодарвініст(-та). 
неоднородны�,, hеtегоgепus-неоднорfд
ний. 

Неоламаркизм , пеоlаmагсіsmus-неоля-
маркізм(-му) . 

Неоламаркист-неолямаРКIСТ( -та). 
НеоперивwиЙся-неопірениЙ. 
неопределенны�й - невизначений, не-
окреслений. 

неопьlленны�-незапилений •. 
НеорганическиЙ-неорганічниЙ. 
Неотения-неотенія; статеве розмн6жен-
ня в дійшлих тварин з ембріональ
ними рисами. 

НеотропическиЙ-неотропічниЙ. 
Неозволюция-неоеволЮція. 
Неозп игенезис-неоепігенез'а. 
непарнокопы�ньlе,' Perisodactyla - не-
паристокопиті . 

непарноперистосложны�й (лист)-непа
ристопі рчастозл6жениЙ. 

непарноперисты�й (лист) - непаристо
~ірчастий .. 

непарны�-непаристий •. 
непереваренны�й (остат1<и)-нестр{шле-
ний. 

непереваримы�-нестравиий •. 
неплодны�-неплідний •. 
неппотны�-нещільний •• 
неподвижногруды�-нерухомог:рудий •. 
Неподвижность - нерух6мість(-мости). 
неподвижны�-нерух6мий •. 
неполны�й (превращение)-неп6вниЙ. 
Неполовой, аsехuаlis-нестатевий. 
непостоянны�й - непостійний, неста-

лий. 
неправильны�-неправильний •. 
неприхотливы�-невибагливий •. 
непро60денны�,' imperforatus - суціль-
ниЙ. 

Непрозрачность - непроз6рість(-расти). 
непрозрачны�-непроз6рий.. 1>" 

непроизвольны�й (движение) - несамо-
вільний, мимовільний. 

непромокаемы�-непром6чливий •. 
Непроницаемооть - непрохідність(-но-

сти). > .-

Непрон ицаем ы� й-непрохідний. 
Непрямой (деJiение)-непр6стиЙ. 
неравномерны�-нерівномірний •. 
Неравноногий, апіsороdus-нерівнон6:" 

гиЙ. 
неравнопильчаты�й (лист)-нерівнопил
частий. 
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неравны�,, іпаеquаlis-нерівниЙ. 
НеразвитоЙ-нерозвИнениЙ. 
нераскры�ающийсRR (плод) - неровлус-
ний. 

Нерастворимость - нерозчипніСть(-по-
сти). 

нерастворимы�-нерозчинний •. 
нерастяжимы�-нерозтлгливий •. 
Нерв, пеrvus-нерв(-ва); (листа, Kpы
ла у haceKOMblx)-жИлка. 

Нервация, пеrvаtіо-жилку:вання, нер
вація. 

нервномускупьны�-нервом'яспевий •. 
Нервность (нервоаность, -nervositas)-

нерв6вість(-вости). - "',1;1 
нервны�й,, пеrvоSіs-нерв6виЙ. 
Нерест-нерест( -ту). 
Нерестип и ще--терло. 
неровны�-нерівний •. 
несобственны�-невластивий •. 
Нес"ЬеАоб н ы�-неїстівний •. 
Нетник, Неliапthеmum-сонЛнка. 
HeTOnblpb, РіР.їstrеllus-нетопир(-ра). 
Неупражнение (органа)-невправлЛпня. 
неустойчивы�-несталий •. -
НефРИАИЙ - нефридій(~дія); видільн-Ий 

се І'ментарний 6рган. . 
Нефростом-пефрост6м(-ма); лійка нир
кова. 

Нефроцит-нефроцит(-та); видільна клі
тина в жиров6му тілі комах. 

Нечувствитепьность-нечутливість (-во
сти). 

нечувствитепьны�й (К чему)-нечутли-
вий (на щось). 

неяАовиты�й - неотрутний, нетруЙниЙ. 
неясы�ьь серая, Strix aluco-сова сярі. 
Нивяник, Chrysanthemum Leucanthe-
mum-королИця. 

нижнегпоточны�й (кость)-нижньопро
лиг6виЙ. 

нижнечепюстны�,, mandibularis - ниж
ньощелепний. 

Нижний, іпfеrіоr-нижнШ, долішній; 
(исnодниЙ)-спfднШ. 

Низбегающий (лист)-вбіжнИЙ. 
низкороспы�-низькор6слий •. 
Низмянка, Centunculus - нед6ріеток 

(-тка). 
Ниаовой (лист)-низовИЙ. 
низwий-нижчий. 
НИКОТИН, пісоtіпum-нікотИн(-ну). 
Никтинастический (движение) - с6н-
ний, ніктинастИчниЙ. 

Нимфа, пуmрhа-нfмфа; личинк6ва ста
дія в комах з неп6вним перетв6рен
ням. 

НИСХОАящий-доземний. 
нитев'иАны�,, fіlifоrmіs-ниткува.тий. 
Нитрагин-нітрагін(-ну). 
Нитрат-нітрат(-ту) . 
нитратны�й Sорганиам)-нітратний. 
Нитри фи кация-нітрифікація. 
Нитрифицирующий (нитрогеННЬІй)-пі-
трифіційниЙ. 

Нитробактерин - нітробактер:Ин(-пу). 
Нитр обактерия-нітробактерія. 
нитрогенны�й (органиам)-пітрогенниit. 
нитроаны�й (бш.терия)-нітр6зниЙ. 

Нитрокупьтура-нітрокультУра. 
нитчаты�,, Сопfеrvоіdеае-нитянкИ. 
нитчаты�-:-lІитчастиff;; (-Tble, Соп!ег-

voideae )-пит.янкИ. 
Нить, filum-пИтка. 
нитяны�-нитRовиff.. 
Новообрааование, пеорlавmа-новотвір 

(-твору); (nроцесс)-повотв6ренн.я. 
новорожАенны�,, neonatus - новопар6-

,1l,жениff. 
Нога, реє-нога. 
Ногана-ноrана. 
НогаТЬІЙ , реdаtus-ногатий. 
Ноготки, Саlепdulа-нагідкИ(-д6к). 
Ноготок-ніrтик(-ка); (часть лепестка) 
-павурlщь(-рцЯ). , 

Ноготь, uпguіs-нfготь(-гтя). 
Ногочепюсти, maxillipedes - ногощеле-

пи. 

НомевоЙ-ніrтевиff. 
Ножка-ніЖІtа. 
НожноЙ-ножан:И:Й. 
ножны�пfхви(-хов) •. 
НОЗАреватость, porositas""': нівдратіСть 

(-тости). 
нозАреваты�,, роrоsus-нівдратий. 
НОЗАРЯНО Й-ніздрfшиЙ. 
НОЗАРЯ, паrіs-ніздря. 
Номен-н6мен( -на). 
Номенкпатура, nomenclatura - номеп-
клятуРа. 

Номогенез, поmоgепеsіs-номогенеза. 
Нора-нора. . 
НОРИЧНИК, Sсrорhulагіа-р:анник( -ка). 
Норма, поrmа-н6рма. 
нормапьны�,, поrmаlis.-нормальниff. 
Нормобпаст, normoblastis - нормобласт 

(-та); чеРВQнокрівець із ядр6м. 
НОРМ0 цит , normocytis - НОРМ0 цит (-та); 
звичаffний червонокрівець. -

Ное, павив-ніс (н6са). 
носаты�,, пasutus-носатий. 
Носитепь (nрианаков)-':'носій( -сіл). 
Носовой, паsаlis-носовИЙ-. 
Носогпотка, сауиm nasopharyngeale-
носопр6лиг(-ry). 

Носорог, Rhinoceros-H-ocopir(-p6ra). 
Нотохорд-нотох6рд(-да); зачаток х6рди 
В КИШRЬДИШНИХ червів. 

Ночевка-ночівля( -лі). 
Ночной, посtuus-нічнии; (ночная кра

савица, Mirabilis jаlарра)-нічна кра
са. 

Нрав (характер)-вдача, натура. 
Нукпеин-нунлеїН(-Ну). 
Нукпеоапьбумии -нуклеоальбумін( -ну). 
Hyкneo ПРО"8ид-нуклеопроте їд( -ду). 
нуммупиты�, Nummulites - шажни; 

(ед. ч.)-шаж6к(-жка). 
Нутация, пutаtіо-нутація. 
НутреППОАНИК, Endocarpium - серед6-

плодень(-дня). 
Нутро-нутр6, середина. 
HbIPOK, Nуrоса-чернь(-рні). 
Нюхаиие-н:Юхання; (только о живоm-
Hblx)-ві1'рfння. 

Н юхатепьны�,, оlfасtогіus-нюшнИff. 
НюхатЬ----Нюхати; (иС1і:лючительно о жu
L:. ClOmHblx)-вітрЙТИ.; 
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06вислость - обвислість(-лости), 8lні-
слість(-лости). 

06висший--обвислий, звислий. 
06водны�й (.мускул)-оБВіднИИ. 
06воланивание--обволікання. 
06волакивать, 06волочь - обволікати, 
обволокти. 

06диплостемоничесний (цвєтоl'L)--обди
плостем6нний, 

06дирать, 060драть (kopu'\--обдира'l'К, 
обідрати, обдерти. 

06ез60ливание, anaesthesia - знеболю
вання, знечулювання. 

06ез60ливать - знеб6лювати, анечупro-
вати. 

06езврежение- знеmк6дженпн. 
обезвреженны�-знеmк6джеаий •. 
06езвреживать,обезвредить - знеmкQ.. 
джувати, знеmн:6дити. 

Обеззаражен Нblй-знезар6жениil. 
06еззараживание - знезаражуванИJl, 
Обеззараживать ,-зить - знезаражува.-

ти, знезаразити. 
06еззараживающий - знезара.вний. 
Обезьяна, Sіmіа-мавпа. 
06езьяниЙ-мавп'ячий. 
обеsьянообразны�-мавпуватиil.. 
Обертна, іпvоluсгum-обг6ртк8.. 
06еснровливание-знекр6влювання. 
ОбеспложеННblЙ, stеГіlis-знеплщнеиий, 

стерИльниЙ. 
Обеспложивание, обеспложение. stoci

lisаtіо-знеплfднення. 
06еспложивать, дить - знепл~нювз.-

ти, знепліднити. 

о 

Обессиление-знесИлення. 
обессиленны�--знесилении •. 
Обессиливать ,-пить-знесилюваТfl, 8.13-

силити. 
Обесцвечен ны�-знебарвлений •. 
Обесцеечивание-знебарвленни. 
ОбеСIJ вечивать ,-цветить - знебil.pвлю-

вати, знебарвити. 
06жорливы�-обжерливий •. 
О бжорство-обжерлив ість( -БОО"ГИ). 
Обизвествление, calcinatio - зваuнін-

ня. 

обизвествленны�й (ХРRЩ)-звапнілиЙ. 
Обилие (кор.мов)-поДостаток(-тку); (лu
стьев)-ряснота, рясота. 

06ильны�й - подостатній; (растumгль-
ность)-буйний, рясний. 

обнладочны�й (кость)--оклад6виit. 
обламы�ание-обламування •. 
ОблаМblвать,-мать - обламувати, обла.-

мати. 
06ласть (геgіо)-ділянка; (800географu
ческая)-край (краю), кра[на. 

Облезать,-лезть (о волосах, коже)-об-
лазити, облізти. 

облезлы�-облізлий •. 
06лепиха, Ніррорhаё-щець(-цЯ). 
ОблигаТНblЙ (анаароб) - обліI.'S:гниit, 

обов' язк6виЙ. . 
Облинял ы�-вилинялий,, полинЯ:лиЙ. 
Облинять-вилиняти; полинnТи. 

06nMCТBeHHbl"- укритий листом, УЛl:f
стнениЙ. 

Облитерация, obliteratio- облітерація:, 
вр6щення. _ 

Облитерироваться-облітеруватися, зро-
щуватися. 

ОблОмон, fгаgmепtum-уламок(-мка). 
06ЛblсеЛblй-вилисілий, полисілий. 
Обльшение-вилисіння, полисіння. 
оБпы�еть-вилисіти,, полисіти. 
Обман (чувства)-о:иана. 
ОбмаНЧИВblй--оианниЙ,облудниЙ. 
Обмен (веществ)-обміна. 
обменны�-обмінний •. 
Обмирание-обиирання, завмиранни. 
Обмирать, обмереть--обмирати, обмер-

ти, завмирати, завмерти. 
Обморажмван ие--обиор6жування. 
Обlllораживать ,-зить - обмор6ж-У-вати, 
обмор6вити. . 

Обмороженн ы�--обмор6жений •. 
ОБМblливание--милення, вмИлення. 
Обнаружение-вИявлення. 
Обнаруживать ,-жить-виявляти, вияви-

ти. 

Обновпение-відн6влення. 
ОБНОВІ'Rть,-вить-відновлЯ:ти, віднови-

ти. 

Ободон, 1imbue---облямівка. 
оБоАочны�й (IІ:UШlІ:а, соlоп)-ободбвиЙ. 
обоеполы�,' bisexualis-двостатіЙ. 
Обоесторонний, Ьilаtегаlis-обобічниЙ. 
Обonочка, tuпіса-оболбна, обол6нка. 
ОбonочникИ, Tunicata - покривники; 

(ед. ч.)-покривник(-ка). 
Обоняние-нюх(-ху). 
обонятельны�,, olfactori us-нЮШнИЙ. 
060нять'---нЮхати. 
060собление-відОRремлення. 
ОБОСО6леННblЙ-відокремлениЙ. 
оБоюдны�-оБопільний •. 
обрабаты�атьb ,-60тать-обробmпи, об

роБИти, опраць6вувати, опрацюват •. 
Обработка (.матерuuлов)-опрацювання, 

обр6блення. 
Образ жизни, modus vіvепdі-життя, 

лад(-д}') життя. спбсіб(-собу) життя. 
Образование-утвір( -в6ру); (процесс)-
утв6реННIl. 

ОбразоваННblЙ-утв6рениЙ. 
Образоватеп ьн ЬІЙ (процесс )--'l'в6р ний. 
Образовать-утв6рювати,' утворити. 
образовы�атьсяя ,-зоваться -- утв6рю-
ватися, утворитися, поставати, по
стати. 

Обрастание-обростання. 
Обрастать ,-расти-;:обро. стати, обрости. 
обратнояйцевидны�й (лuст) - оберн~ 
нояйцюватий. 

ОбратНЬІЙ (раавuтuе)-ввор6тниЙ. 
ОБРВtЦение (СО1>ов)-ббіг (6бігу). 
обращенны�A (се.мЯПОЧlІ:а)-о6ернеl-lИЙ. 
Обрезка (деревьев)-обрізування. 
ОбросшиЙ-обр6слиЙ. 
Обрюзгпость--бреЗІшіСть( -лости) . 
оБрюзглы�--Брезклий •. 
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Обрюзгнуть-збреакнути. 
Обследование -дослідження. 
Обугпивание-ЗВУГЛІОLання. 
Обугливать, -пить - ЗLУГЛІовати, ЗЕУГ

ЛИ~И. 

Обугливаться.-литьсs-вугліти. звуглі-
ти; БJ'ГJ.ем бl.атися, ВЗятися. 

Обучение-навчання. 
Обхват-обН1мище. 
Обходящий (мускул)-обхіднИЙ. 
ОбществеННОСТЬ-Г1-0мадськіС'ІЬ(-RСЄТИ). 
Общес.., венны�й (инсmинкm) - ГfОМ{Щ-

сы\й.. ' 
Общество-громада. 
общий-загаJІьний;(совмесmны�)-свіль--

ний. 
Община-громада. 
Об-ьеКТ-Об'ЄК1'(-ТУ), щ;е.цмет(-та). 
Об"Ьектив (мuкрос"опа)-об'ЕШт:Ив(-ва). 
Об"Ьем, vоlumеп-об'Єм(-му). 
об"ьемисты�й (корм)-обіймистий, укла-
дистий. 

об"ьеIllны�-об'~мний •• 
оБьlкновенны�,' communis - звичМ!виИ. 
овальны�,, оvаlis-овальний. 
Овес, Ауепа sativa-овес (вівса). 
Овечий, оvіпus-овечий. 
Овист-ов1ст(-та); прибічник пере,цут:аО-
рення організма в яйці. 

Овогенез, оvоgепеsіs-овогенеза. 
Овогонии-овог6ніІ. 
Овод, Gastrophilus - rедз (rе,цза); Оее1-
rus-бурчИмуха. 

ОВОЦИТ--'ОВОЦИ'І(-та). 
Овощи-гор6дина. 
Овсюг, Ауепа fatua-вівсЮг(-га). 
Овсяница, Fеstuса-костриця; 

о. свечья, F. оvіпа--типчина. 
Овсянка,ЕmЬеrіza-вівс'янка, жовт6брю

ха; Leucaspius dеliпеаtuв-вівсЛн:ка. 
Овся н ы�-вівс'яний •. 
Овупяция, оvulаtіо-овул'яція; процес 
л6пання зародк6вого фолікула й 2в1ль
нен ня ,яйцеклітини. 

Овца, ОУів aries---'-вівцЯ. 
Овцеб ы�,, ОУіЬов mOBchatuB - вівцебик 

(-ка). 
Овwиветь-завошИвіти. 
Огиба ть-обгинати, обігнути. 
Оглох лы�-оглухлий •. 
оглохнуть-оглУхнути. 
Огневка, Pyralis-кінчаТRа. 
Огнен ны�й (цвеm, flammeub)-:вогнИс'fИЙ. 
огрубепы�-згрубілий •. 
Огурец, Сиситів sati-ns-огір6R(-РИS); 

о. беwены�,' ЕсЬаШит elaterium-oгi-
р6к-пирскач(-ча). 

Одевать-од,ягати. 
одеревенепы�--sдеревілий •. 
Одеревенеть-здеревіти. 
Одинец- одинець(-нц'я). 
одиночны�-поодин6кий •. 
Одичап ЬІй-здичавілий, з,цичілиЙ. 
Одичан ие-здичавінн,я, здичіння. 
ОДНОБОКИЙ-О'цноБ6киЙ. 
Одновозрастность-рівновікість(-кости). 
ОАНОВО зрастны�-рівновікий •. 
Одновр еменны�-- одночасниіі. 
Одногп азы�-о,цно6кий •• 

ОДНО гнездны�й (вавявь )-односуСічниЙ. 
одноголосы�іі--о.цногол6сий •• 
одногорБы�-одног6рБий •. 
однодольны�,, monocotyledonis - о,!{но-

ПРОЗSIбцевий. 
Однодомность--однохатнlсть( -ности). 
ОДНОДОМНblЙ (расmенuе)-однохатній. 
однокамерны�-однокамерний,' одноко-
мірк6виЙ. 

ОдноклеТОЧНhlііі (органuвм)-одноклітин-
ний. 

ОднолеГОЧНblЙ-ОДнолегеневий. 
однопепестковы�-однопелюстк6вий •. 
ОднолетниЙ-однорічниЙ. 
однообразны�іі-одноманітний •. 
ОДНОООН ЬІЙ (расmенuе)-одноосевий 
OAHOnOKpOBHblli, mопосhlаmуdus-одно-

покl'И! нй" . 
Однополость-одностатість( -тости). 
однополы�-одностатій.. 
однополюсны�й -І дп п6люсн"Й. 
Одно предсердны�-о;цнопередсердий •. 
однопроходны�e (клоачны,' Monotrema~a) 
-однопроХідні. 

ОднорогиЙ--однор6гиЙ. 
Однородность-однорідність(-ности). 
однородны�--однорідний •. 
однорядны�-однор'ядний •. 
односемянны�-однонасінний •. 
ОдноееМRНОДОЛЬН ЬІЙ (однодольный-од--

нопроз.нбцевий. \ 
однослойны�-одношар6вий;; (вароды)) 

-однол:йстий. ' 
ОдностворчаТblЙ - одностульний; (кла-
пам )-о,цНOJJ'ядиЙ. 

ОДНОСТОРОННИЙ-ОДнобічниЙ. 
одноформен,ны�'':''-одноф6рмв:ий •. 
одноцветны�-однок6лірний,, однобар-

вий. 
Одноя дерны�і---о,ll;но'ядрий •. 
одноядны�-одноідний •. 
Одомаwнение-осв6єнн.я. 

, одомаwненны�-осв6єний.:: 
Одонтобласт - оДонтобл3.ст(-та); пери-
ферНіна ,цент:йнова клітина. 

Одуванчик" Таrахасum-кульбаба. 
Ожерелье (пmUЦ)-ШlбороДки, коралі. 
Ожи вать ,-ит ь-оживати, ОЖИТИ. 
Оживление (процесс)-ві)lЖИВЛ'янн.я. 
Оживпять ,-жи вить--відживл,Яти, віджи-

вити, оживл'яТИ, ОЖИВИТИ. 
Оживляющий-живущий, відживний. 
Ожив ший-ожилий. 
Ожина, Luzula-МОХн3.ТRа. 
Ожиреп ы�-розгладлий;; (mучны)-опа-

систиЙ. . 
Ожирение~розгладненн,я, р6зглад(-ду). 
озерны�,, Іасuвtrіs-озерний. 
озимы�-оs:/імий •. 
Озоление--спопеління. 
ОидиЙ-оl,ll;ій(-ді.н); гfфовий члеНИІt. 
ОЙКОЛОГИR (:mологuя)-оЙкол6гі,я. 
Окаймпение- обведенн,я, обл,ямуванн,я. 
окаймленны�-обведений,обл,ям6ваний •. 
Окаймпять ,-МИТЬ - обв6дити, обвести, 

еБЛSIм6вувати, обл,ямувати. 
Окамеliевать,-менеть - нам',яніти, ска

м',яні 'и. 
Окаменеnoоть-скам' ,янілість( -лос ти). 
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Окаменел ы�-скам'янілии •. 
Окаменение-сн:ам'яніння. 
Окисление, охуdаtіо-оксидація. 
окисленны�-оксид6вании •. 
Онно (улuт1іU, преддверuя)-вікн6. 
Околовлагал ищны�,, paravaginalis-KO-
ЛОПіхв6вии, припіхв6виИ. 

околонервны�й (желеаа)-колонерв6виИ. 
околопестичны�й (цветО1і)-призав'язк6-

вий. 
Окопоплодник, регісагріиш - 6плодень 

(-дня). 
Околоплодн ЬІЙ (жuдliосmь)-6плодний, 

амніотИчниЙ. 
окопосердечны�,, Рel'ісагdіаliS-осерднии; 

(СУМ1іа, регісагdіum)-осердя, пери
кардій( -дія). 

ОКОЛОСОСКОВblЙ (1іРУЖО1і, агеоlа тат
mae)-колопипк6виЙ. 

околоуwны�й (желеаа~ glandula раго-
tis)-коловушниЙ. 

Околоцветник-оцвітина. 
онольцованны�-окільченки •. 
окольцовы�ание-кільцювання.~~ 
Онончание (нервное)-зав:інчення. 
ОиончатеЛЬНblЙ-остат6чниИ. 
онончаты�,, fепеstгаtus-вік6нчастиіі. 
Онопник, Symphytum - живокіст(-к6-
r' С'l'У). 
Окостеневать ,-неТЬ-Іистеніти, закосте

ніти. 
Оностенелоеть, оssіfісаtіо-скостенілість 

(-лости), закостенілість( -лости). 
оноетенелы�-скостенілий •. 
Оноченевать ,-неть-заКЛffкати, заІUlНК-
нути, дубіти, задубіти, одубіти. 

окоченелы�-закляклии,' заду.білиИ. 
Окоченение-одубіння, заКЛflК(-КУ). 
Онраска-забарвлею-ІЯ. 
окраwенны�-забарвлений •. 
Окраwивание-забарвлюваННfl; (по1іры-

вание IiраСliоЙ)-фарбуваННfl. 
Окраwивать ,- сить ,-ся-фарбувати, по
фарбувати ,-ся; (придавать o1ipac"fl)
забарвлювати, забарвити,-Cfl. 

Окрепнуть-зміцніти. 
окровавленны�-закривавлении •. 
Округление-заокрУглеННff. 
округленны�-заокруглении •. 
Океи геМ0 глоби Н- оксигемоtльобfн( -НУ). 
Океигемоцианин - оксигемоціflнін(-ну). 
Океигеназа--оксигеназа. 
ОкеИГЛОбулин-оксиtльобулін(-ну). 
Океидаза-оксидаза. 
ОксилоФит-оксилофіт(-та); що росте ка 
сфагновім бол6ті. 

океифильны�й (ацuдофильньtй) -- окси
фільнии; що фарбується: кислими 
аніліновими фарбами. 

Окукливание-заляльк6вування. 
Окукливатьея ,-литься - заЛflльк6в}'Ва

тися, залялькуватиCfl. 
Окулиров-ка (l1ривив1іа глаа1іо.м)-ОЧltу-
вання. 

ОКУЛЯР-ОКУ л.яр(-ра). 
OkyheBblii-о куневии. 
Окунь, Регса fluvіаtШs-6кунь(-н.и). 
Олеандр, Nerium Оlеаш1ег - олеан.цер 

(-дра). 

опеиновы�й (1іuслота)-олеїновиИ. 
Опекранон, оlесгапоп-ліктевии паро

сток( -тка) , олекранон( -на). 
Опениіі-оленячии. 
Опень, Сеrvus-6лень( -ня); 

о. ееверны�,, Rangifer tarandus-
6лень( -ня) північнии, рен (рена). 

Опеопеин-олеопсин(-ну); фермент пан-
креатичного с6ку. 

Олива, Oliva-олИва. 
опивковы�-оливковии.. _ 
Опигонитрофип - олігонітрофіл( -ла). 
01l0вянны�й (цвет)-цин6виИ. 
Опьфактометр - ольфакт6метр(-тра). 
Опьха, Аlпus-вільха. 
опьховы�-вільх6вии;; 
Ольwатник-с-вільшнЯк(-ку). 
Опяпка, Cinclus аquаtісus-пр6нурок 

(-рка). 
Омар, Нотагив-омар( -ра). 
ОмБРОфип-омБрофіл( -ла), тінелЮб(-ба). 
ОмБРОфоБ-омброф6б( -ба), тінебift( -б6я). 
Омежник, Оепапthе-Омег(-гу). 
Омепа, Viscum album-:-омела. 
Омертвепоеть-змертвілість( -лости) . 
оlмертвепы�-змертвілии •.. 
Омертвение-змертвіння. 
Омертветь-змеРТl;lіти. --
Омматидий-омат(щіЩ-дія); окреме 6чко 
Clщадн6го 6ка. 

Оillопаживание-відмол6джування. 
Омопаживать,-дить - відмол6джувати, 
відмолодити. 

Омопожение-відмол6дження. 
омопоженны�-відмол6джении •. 
Омwаник-омшаник(-ка), темник(-ка). 
омы�ение-милення •. 
онагриковы�,' Onagraceae, Oenothera

сеае-енотеруваті. 
Онанизм-онанізм( -му). 
Ohemenblti-занімілии, онімілии; (отер

пшuЙ)--.:затерплии, занімілий. 
Онемение-заніміння, оніміння. 
ОнеМ8ТЬ - оніміти, заніміти; (о терп-
нуть)-затерпнути. 

ОНКОСфера-онкосфера. 
Онтогенетический - онтогенетИчниИ. 
Онтогения-онтогенія. 
Ооrамия, ооgаmіа-оогамія; розмн6-
ження заплідненими яйцями. 

Оогоний-оог6ній( -аія). 
Оокинет - оокінет(-та); повзункувата 
ф6рма малярійного заразка. 

Оородин-оорощі:н(-ну); черв6нии піt
кент у шкаралупі пташиних я~ць. 

Ооепора-ооСп6ра. 
Ооциан--ооціян(-ну); синШ піtм(шт у 
шкаралупі пташиних яt!:ць. 

Ооциета--ооцИста. 
ОпaswиЙ-опалии. 
Опадание (Iluстьєв)-опадання. 
Опадать,-паеть--опадати, опасти. 
Опадающиіі-опаднИЙ. 
Опахапо, rhіріdіum-віяло. 
Опенка, Arrnillaria mеllеа-опеньок 

(-ньк8.). 
операционны�--операціиниft.. 
Операция, орегаtіо-операція. 
Оперенме-опірення. 
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оперенны�іі-опірений •. 
оперированны�-опер6ваний •. 
Оперировать-оперувати. 
Оперяться ,-риться-пернатіти, оперна-

тіти. 
Опий, оріum-бпій( -пію). 
Описание . (вuда)-бпис(-су). 
опистоцельны�й (поавонок)-опістоцель-

ний; спереду опуклий, іззаду вгнутий. 
'Оплеши веть-сплішИвіти. 
Оплодотворение, foecundatio - заплід
нення. 

'оплодотворенны�,, fоесundаtus-заплід-
нений. 

Оплодотворитель-заплідник(-ка). 
оплодотворяемы�-запліднюваний •. 
·.()плодотворять ,-рить L- запліднювати, 

запліднити. 
ОплодотворяющиЙ-запліднИИ. 
Опора-оп6ра. 
.опоражнивание , evacuatio - спорбжню

вання. 

()порны�й (поддер:жuвающuй; ткань)-
оп6рниЙ. 

Опоссум, Dіdеlрhus-опосум( -ма). 
Опоясан н bll,t, 'zonatus-оперезаниЙ. 
Определение (пола)-вИзначення. 
.определенны�-визначений •. 
Оп ределител ь-визначпик( -ка). 
Определять,-лить - визначати, визна-

чити. 

Опробковел ы�-скорковілий •. 
Опробковеть-скорковіти. 
опрятность-чепурність(-ности). 
Опрятн ЬІй-чепурний. 
,Опсо н и н-опсонін(-ну)., 
Оптимум, орtіmum-бптимум(-му). 
Оптичесний, optiCUS-ОПТИЧНИЙ7 
Опускание, dеsсеnsus-опускання. 
Опухание, іntumеsсеntіо-спухання. 
Опухать ,-хнуть-пухнути, спухнути. 
Опухоль, tumог-6пух(-ху), пухлина. 
ОпухшиЙ-спухлиЙ. 
,Опушение-опУшення. 
опушенны�-опушений •. 
опы�ение-запилення •. 
опы�итепь-запиляч(-ча) •. 
.опы�ять,-ить,-сяя - запилят,И, запиля-

ТИ,-ся. 

опы�-спрбба,' дбслід(-сліду); (:жuанен
llыl)-д6свід(( -віду). 

Оп ы�ность-досвідчепість(( -ности). 
.опы�ньІйй - спрббний; (uсследователь

скuй)-д6слідний; (с :JfCuтеЙСКUJ.t ОПЬІ
том, еmрігісus)-досвідчениЙ. 

Оральний, огаІіs-оральний, ротовий. 
()ранг-утанг, Simia sаtугus-оранr-утан 

(-,а). 
()ранжевы�іі-жовтогарячий •. 
.()ранжерейны�-оранжерfйний,' теплич-

ний. . 
Оранжерея-оранжерія, теплиця. 
Орбита, огЬіtа-6чня, 6чна ямка. 
Орбитосфеноид, orbitosphenoid - орбі-

тосфен6їд(-да). 
.оргазм,огgаsmus-оргазм(-му). 
Орган, огgаnоn-6рган( -на). 
Органелла (органоид, огgаnеllа)-органе

lІЯ • 

.єnОВIПШ біологічної термінології--4. 

Организация-організація. 
организм-організм(-ма). 
Органический , огgаnісus-органічниЙ. 
Органоген-органоген( -ну). 
органогенны�-органогенний •. 
Органоид-орган6їд(-да). 
ОргаНООбразующиЙ-органотв6рниЙ. 
Орел,. Аquilа-орел (орла). 
Орех, nux-ropix(-xa). 
Орехи водяны�,, Тгара nаtаns-водяні 
горіхи. 

ореховидны�іі-горіхуватий •. 
ореховы�й - горіховий, (-вь.е, Juglan

daceae )-горіхуваті. 
Орехотворна, Cynips-галівнИця. 
Орешек - горішок (-шка); (галл) - га-

лівка. ' ' 
орешновы�;-- горішковий; (галловый-

галівк6виЙ. 
Орешнин грецний, Juglans regia-ro

ріх( -ха) волбський; 
о. лесной, Corylus Аvеllаnа-ліщина 

звичайна. 
ориентировочны�й (двu:женuе)-орієнт6в

ний. 
Орпан белохвост , НаІіаёtоs аlЬісіІlа-

орел( -ла)-сі руватень( -тия) . 
орлины�,, aquilinus-орлЯчиЙ. 
Орляк, РtеГіdіum-орляк(-ка). 
Орнитолог-ориітблог(-га). 
ОрнитологическиЙ-орнітологічниЙ. 
ОРНИТОПОГИя, ornithologia - орнітол6-

гія; наука про птахи. 
Орнитофилия, оrnіthорhiliа-орнітофі-

лія. 
Ороговевший-зроговілиЙ. 
ороговелы�-зроговілий •. 
Ороговвние-зроговіння. 
Ортогенез, огthоgеnеsіs-ортогенеза. 
Ортогнатия-ортогнатія, простозубість 

(-бости). 
Ортаппазия (органuческuй подбор)-ор

топлазія. 
Ортостихи, огthоstісhі-ортБСТИХИ; по
д6вжні ряди, що по них розміща
ються осн6ви листків на стеблі. 

ортотропны�й (орган)-ортотрбпниЙ. 
Ортоцвфапический-ортокефалічниЙ . 
Ортоцефалия-ортокефалія. 
Орхидея-орхідея. 
орхидны�e ('ятрыlнuковьlе,' Orchidaceae) 
-зозулинцюваті . 

Оса, Vespa-oca; 
оса-анатом, Ammophila sabulosa-жак 

( -ка)-анатом( -тома); 
оса-полист, Polistes gallica-oca польо

ва. 
Осадок-6сад(-ду); (ат.мосферн. осад1LU) 
-6пади . 

осадочны�-осад6вий •. 
Освещение-освітлення. 
Осевой (ЦUЛUllдр)-осевий. 
оседлы�й (птuца)-осілиЙ. 
Осел, Аsіnus-осел (осла). 
Осенний, autumnaliS-осінніЙ. 
Осетр, Acipenser sturіо-осятер(-тра) • 
осетровы�-осятр6вий •. 
осина, Populus tгеmulа-осИка. 
осиновы�іі-осиковий •. 
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осины�-осиний •. 
Осколок-скалка. 
Оскомина-оск6ма. 
Оскопление - холощіння, валашання, 
халаштання. 

Ослабевание - ослабання, знемагання. 
Ослабевать ,-беть--слабнути, ослабати, 

ослабнути. 
Ослабевwий-ослаблиЙ. 
Ослепление-осліплення. 
Ослепнуть-осліпнути .. 
Ослизнение-ослИзнення. 
Ослик~6слик(-ка); 

о. водяной, Asellus аquаtісus-бслик 
водяний. 

Ослиннии, Оепоthега-енотера. 
Ослин ЬІЙ-ОСЛЯЧИЙ. 
ОСМОЗ-, оsmоsіs-осм6за. 
Осмоление-осмблення. 
Осмотаксис-осмотакса, 
Осмотический, osmoticus - .0смотИч-

ний. 
Осмотропизм-осмотропізм(-му). 
Основание, Ьавів-осн6ва. 
Основной (кость, вещество)-основнИЙ. 
Особь, іпdіvіduum-осоБИна. 
осовидJ.tы�-осуватий •. 
Осока, Сагех-осока. 
ОСОКОВЬІЙ (болото)-осок6виЙ. 
ОСОІЩРЬ (тополь черныl,, Рориlив nigra) 
-оvокір(-и6ра). 

Осолен ие (растенuЙ)-ос6лення. 
Осот (укр., бодя.к, Сігsіum)-ос6т(-ту); 

о. ланцетолистны�,, С. lanceolatum
дід (діда); Sonchus - молоч{ш 
(-ка). 

Оссеин-осеrн( -пу); органічна оснбва 
кістки. 

ОстаТI{И-реШТІ~И, останки. 
остаточны�й (тело)-залишковий. 
Остев идн ЬІй-остюкуватий. 
Остеобласт - остеобласт(-та), Іюсто;гв6-

рець(-рця). _ 
Остеобластический - остеобластичний, 
костотв6рниЙ. 

Остеогенез - остеогенеза; р6звиток І,і
стки. 

остеогенны�й (костеобрааовательнЬІЙ)
остеогенний. 

Остеодентин-остеодентин(-ну), зубови
на кісткова. 

Остеокласт-остеокласт( -та), ІЮСТОРУїН
ник(-ка). 

Остеолиз, оstеоlуsіs-остеоліза; зникан
ня кістки. 

Остеология, оstеоlоgіа-остеол6гія; на-
Ука про l,істкИ. і 

ОСТИСТЬІЙ , sріпоsus-остИстиЙ. 
Остов--'-кістяк(-ка), снасть(-ти). 
остовны�й (ткань)-снасний, 
Острица, Охуurіs-г6стрик(-ка); Авре
l·ugo-гострИця. 

Островки (Лангерганса)-острівці. 
остроконечны�,, acuminatus - гостро
верхий, гострокінчастий. 

Остро-пестро, Silybium Магіапum-роз
торQпша(-ші). 

Острота (чувств)-г6стрість(-рости). 
ОСТРЬІЙ , acutus-г6стриЙ. 

Ость, sріпа-остюк(-ка), ость (6сти). 
Осфрадий,оsрhгadіum-осфрl\!l;ій(-дія); 
нюшний 6рган м'якунів. 

осы�ание-осипання •. 
осы�аться-осипатися •. 
Ось, ахів-вісь (6Сі). 
Осьминог (спрут, Осtорus)-восьмерик 

(-ка) ,спрут( -та). 
Осязаемость-відчутність( -ности). 
Осязание-д6торк( -ку). . 
осязательны�й - Доторк6ви:И. с 
Осязать (прuкасаться.)-доторкатися, до-

тикатися; (ощущать) - відчув.ати~ 
-чути. 

Отблес·к-відбЛИСІ~(-КУ). 
Отбор, selectio - добір (-бору), вибір

(-бору). 
отБрос-ы�, stегсus-пбкидь(-ді). 
Отведение , abductio-відведення, абдук

ція. 
Отвердевание - твердіння; (схватЬІва-· 
нuе)-тужавіння. 

Отвердевать,-деть--тверднути, затвер-
днути; тужавіти, затужавіти. 

отверделы�-затвердлий,' ствердлий. 
Отвердение-стверднення. 
Отверстие, fогаmеп-6твір(-6ру); 

о. артериальное-гирло; 
о. барабан ное , osti um-відтулина; 
о. в улье-вічко. ~, ;. 

отверстопузы�ньlеe ,РЬ ysostomi-віДІ~РИ-
томіхур6ві. ' ... _ 

Ответвление-відгалУження. 
Отвисать, -снуть-обвисати, обвиснути, 

звисати, звиснути. 
Отвислость - обвислість(-лости), звис

лість(-лости) . 
отвисnы�-обвислиіі,' звислий. 
Отводящий-відвідний; mнвснlив аЬ

ductor - відвідник(-ка), ві,н:відний' 
м'Ясень(-сня). 

Отгиб-'--відгин( -ну). 
Отгибаться ,-гнуться - відгинатися, ві-
дігнУтися. 

Отгон на-відгін( -г6ну). 
Отдел, dіvіsіо-відділ(-лу). 
Отделение, sесгеtіо-відділення, відхід 

(-х6ду); (процесс)-віддIЛЯННЯj (отдел) 
-відділок(-лка). 

отделительны�,' secretorius - відділь-
ний. 

Отдельность-окреміСть(-мости). 
Отдуwина-відтУлина. ;. 
отды�x - відпочинок (-нку), спочинок 

(-НКУ). 
OTAblxaTb ,-дохнуть - відпочивати, від-

почити, спочивати, спочити. ; 
Отеляться ,-л иться--телитися, отелити-

ся. 

Отец, раtег-батько. 
ОтживwиЙ-віджИлиЙ. 
Отнармливание-відгод6вування. 
Отнармливать ,-мить - Відгод6вувати 

відгодувати. • 
Отклонен ие~відхил( -лу). 
откормленны�й - відгод6вани:И, год6nа-

ний. . 
откры�blйй (пространство, liЬег,)-чи

C<rИЙ, вільний. 
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Отлагать ,-ложить-відкладати, відкла.:
сти. 

отламы�атьсяя ,-ламаться - відламува-
тися, відламатися. 

Отпет-віДЛІТ( -ль6ту). 
отлетны�-відлітний •. 
Отличие-відміна, відзнака. 
отличительны�й ~ПРU8нак)-відмінниЙ. 
Отложение (процесс)-відкладання. 
ОтмершиЙ-.відмерлий. 
Отмирать,-мереть - відмирати, відмер-

ти. 

Отмораживать,-зить - відмор6жувати, 
відмор6зити. 

отогнуты�й (лuсm)-відігнутиЙ. 
Отоконий, оthосопіum-отон:6ній(-нія); 
дрібний слуховий камінець. 

Отокрипта-отокрипта; слухова ямка. 
Отолит , оthоlit-отоліт(-та); слуховий 

I~aMiHeць. 
Оторочка-торочки. 
Отоцист-отоцист(-та); СЛУХОВИЙ ПУХИ

рець. 
Отпадать:-відпадати. 
О-тпадающий, deciduus, dесіduаlis-від
падний, опадний. 

Отпечаток-відБИток(-ку). 
Отправление, fuпсtіо-функція, відпра

ва. 

Отпрепарировать - відпрепарувати. 
отпры�кK - паросток( -тка) , Шlгін(-гона), 

пагінець( -нця). 
Отрава, vепепum-оТРУта. 
Отравление, іпtохісаtіо-отРУSННН. 
отравленны�-отруєний •. 
отражательны�й (перепонка) - відбив-

нЙЙ. 
Отражаться (на ком)-відбиватис.н. 
Отрастать ,-расти-відростати, відрости. 
Отрез ы� ва н и е-відр lзуванн,н, утинання, 
відтинання. 

отрицательны�,, negativus - неrатив
ний. 

Отросток, ргссевзив - відр6сток( -тка) , 
паросток( -7 ка). 

ОтрубеВИАН ы�-висівкуватий •. 

Павиан, Супоріthесus-павіЯн(-на). 
Павлин , Pavo сгіstаtus-пава; (са.мец)-
павич(-ча). 

Падаль-падалина. 
Падуб, Пех аquifоlium-падуб(-ба). 
Пазуха, sіпus-пазуха. 
Пазу шка-пазуmка. 
пазушны�й (почка)-пааушний, кутко
вий. 

. Папеарктический, раlеагеtіеus-палеар-
ктИчниЙ. 

палевы�-половий •. 
Палеоботаника-палеоботаніка. 
Палеоботанический - палеоботанічниЙ. 
Папеонтологический - палеонтологіч-
ний. 

Лалеонтология - палеонтол6гія; наука 
про ВИКОПНІ РОСЛИНИ й тварин •. 

n 

отры�иваниеe (пuщu)-відригання, від
ригування. 

отры�иватьb ,-РblГНУТЬ - відригати, від-
ригувати, відригнути. 

Отряд, ,гdо-рнд (раду). 
Отсев-відсів(-ву). 
Отслаиваться ,-иться - відлУщуватие.н, 

віДJJУЩИТИСН. 
Отспоение, dеsquаmаtіо-відлущення .. 
отталкивательны�й (оmmалкuваlОЩUЙ)-

відmтовхнИЙ. 
Ottok-відплИв(-ву). 
оттольlренны�й (лuсm)-відхИлениЙ. 
Отучнеть-погладшати. 
Отцветать,-сть - перецвітати, перецві

сти, 10) ІДЦ';l'] а1'!!, ьідц "ІСТИ; (о 8ЛФЩХ)
відкрасовуватися, відкрасуватис,н. 

Отцовсни й-батьківський. 
отшнуровы�атьb ,-вать ,-ся-відшнур6ву

вати, відшнурувати,-ся. 
ОТblскивание (доБыu)-відшукування •. 
Оформляться ,-миться - оформлятисл, 
оформитися. 

Охота-полюванн,н, лОви(-вів). 
ОХОТ~1ться-полювати (на к6го). 
() X.JaH ител ьн ЬІЙ (окраска)-захисний. 
О ц~пеl;iевать ,-неть - ціпеніти, заці-

пеніти. 
оцепенелы�-заціпенlлий •. 
Оцепенение-заціпнення. 
Очаг-осередок(-дку); (ЗПU800muu)-в6г-
нище. 

Очанна, Еuрhгаsіа-очанка. 
Очередник, Rіпdега-череДНИК(-І1':а). 
Очередной (лuсm)-черговИЙ. 
Очин (пера)-пень6к( -нька), кол6дочка. 
Очиток (расходник, Sеdum)-очиток( -тка). 
Очищать ,-стить-очищати, очистити. 
Очищение , гесtifісаtіо-очИщення. 
очищенны�,, гесtіfісаtus-очИщениЙ. 
ОЧ.lblЙ цвет, АпаgаШs аrvепsіS-Rурячі 

очки. 
Ощупь-п6лап(-пу); (на ощупь)-на п6-
лап, на дОтик. 

Ощущать,-тить-відчувати, відчути. 
Ощущение-відчування, відчуття. 

Папец, dіgіtus-палець(-льця). 
Палингенезис-палінгенеза. 
Палингенетический (процесс) - палінге-
нетИчниИ. 

палисадны�й (клеmка)-стовпчастий. 
палиообразны�-паличкуватий •. 
Папочка-паличка. 
ПаЛОЧНОВblЙ (клеmка)-шlЛИЧRОВИЙ. 
папы\ll,, Раlmа-пальма. 
Пальмитин-пальмітИн(-ну) . 
ПаПЬМИТИНОВblЙ (кuслоmа)-пальмітино-
вий. 

лальмовы�-пальиовий •. 
ПапьцеВИДНblЙ - 'пальцюватий, пальча
етиЙ. 

ПапьцеКРblЛ, Рtегорhогus-чепірнатка. 
Папьцеходящий, digitigradus - пальце-

:хfдниЙ. " 
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лапьчатопопастны�й (лист)-пальчасто
латчастий , пальчастовИрізаниЙ. 

лапьчатонервны�й (лист) - пальчасто
жилковий. 

лапьчатораздепьны�й (лист) - пальч:а
сторозділений . 

ЛапьчаторассечеННblЙ (лист) - пальча
сторозсічений. 

лапьчатоспожны�й (лист) - пальчасто-
зложений. 

лапьчаты�й (лист)-nальчастий. 
пампасы�пампа •. 
Пангена-панг{ша. 
Пан генезис , рапgепеsіs-пангенЄза. 
Ланкреатический, pancreaticus - пан-
},реатйчний, підшлунковий . 

Ланмиксия-панміксія. 
Ланспоробпаст (спорови"ов)-панспоро-

бласт(-та). 
лантотопны�й (вuд)-пантотОпни:Й. 
панты�панти;; map-алоВі роги. 
панцы�ньІйй (:ж:елеаа)-панцерниЙ. 
панцы�ь-панцер(( -ра). 
Папаверин-папаверйн( -НУ). 
Лапирус , Cyperus раругus-папірус( -су). 
Папоротники, Fіliсіпае-папороті; (ед. 

ч.)-папороть(-ті). 
папоротникообразны�,, Pterydophyta-
папоротюваті. 

Пар, vарог-пара. 
Пара-пара. 
Лараоиоз-парабіоза; штучне зрощен
ня двох організмів, що живуть, як 
оДЙн. 

Парагангпии-параганглії. 
Ларазит-паразит( -та), чужоrд( -да). 
Ларазитизм-паразитйзм( -му), чужоУд-

ство. 

Паразитировать-паразитувати. 
Ларазитический, паразитны�-парази'l'-
ний, чужоІдниЙ. 

Паракон-паракон( -на). 
параппепьнонервны�й (лист)-рівнобіж
ножилКr вий. 

Паранукпеин-парануrшеrн(-ну). 
Параподии, рагароdіі-параподії; па-

РЙСТі НІЖКИ багатощетйнкових червів. 
Парастихи, рагаstісhі-парастихи. 
Парасфеноид-парасфенОїд(-да). 
Паратропизм-паратропізм(-му). 
паратрофны�й (ба"терия) - паратрбф-
ний; що жйвиться білком жив6го ор
ганізму. 

парафизы�парафізи;; донні гіфи пери
тlщія в аскоміцетів. 

паращитовидны�й (железа)-паращиту
ватий. 

Паренхима, рагепсhуша-паренхіма. 
Паренхиматический, parenchymaticus
паренхlмниЙ. 

Паренхимеппа, рагепсhуmеllа-паренхі
меля. 

паренхимны�-паренхімний •. 
Паренхимупа, parenchymula - паренхі
муля. 

париетапьны�,, parietalis - парієтWIЬ
нии, пристінний. 

napHOKOnblTHble, Artiodactyla пари-
стокопиті. 

парноперистоспожны�й (лист)-паристо
пірчастозложений. 

парноперисты�й (лист) - паристопірча
стий. 

ПаРНblЙ, gemellus-парИстиЙ. 
Партеногенез (деветвенное раз.множе
ние, рагthепоgепеsіs)-партеногенеза. 

Партеногенетический, parthenogeneticus 
-партеногенетЙчниЙ. 

Партеногонидий-партеногонідій (-дія). 
Партенокарпия - партеНОltaрпія; утво
рення плоду без насіння. 

Парус, vеlum-прапор(-ра), прuпорець 
(-[ця). -

Паслен , Sоlапum-паслін(-льону); 
п. спадко-горький, S. dulсаmага-гли

сник(-ка). 
Паспеновьій-пасль6новий; (-Bble, Sola-
пасеае )-пасльонуваті. 

Пасока (растений)-сік (соку). 
пассивны�й (плавание)-пасЙвниЙ. 
Пастбище-пастівнйк( -ка). 
Пастеризация-пастеризація. 
Пастернак, Pastinaca пастернак 

(-ку). 
Пасть, hіаtus-паща. 
патогенны�й (болезнетвОРНЬ1Й) пато-
генний, хвороботворний. 

ПатологическиЙ-патологічниЙ. 
Паук--спавук( -ка); . 
П. водяной, Argyroneta aquatica -

срібник(-ка) водянйй; 
П. ДОМ ОВ ЬІЙ, Tegenaria domestica-KYT

нин:(-ка) хатній; 
пауки, Агапеіпа-·павукИ. 

лаукообразны�,, Агасhпоіdеа-павукfв
ці. 

Паутина-павутина, (соб.) - павутин-
ня. 

паутинны�й (:ж:елєза)-павутИнниЙ. 
Лаути н чаты�-павутинчастиit.. 
Пах, іпguеп-пахвИна. 
Паховой, іпguіПА.lіs-пахвИнниЙ. 
Пахучий, агоmаtісus-запашнИЙ. 
Пебрина--пебрЙна. 
Певчий , рhilотеlus-спів6чиЙ. 
Педицеппярия, реdісеl1агіа-педицеля-

рія; ніжка до чйшення в морських 
Іжаків. -

Педогамия-педогамія; утворення до
чірніх Елітин 3 наступним їх злит
тям. 

Педогенеа-педогенеза; розмноження на 
стадil личинки. 

Пектин--пектй н(-ну). 
l!1ектиновы�-пектишший •. 
Пепагический, pelagicus-пелагічниЙ. -
Пеларгония, Pelargonium - пелярt6-

нія. 
Пеликан, Реlесапus-баба. 
ПеликаниЙ--баб'ячиЙ. 
Пеппинупа, реШсulа-пелfкуля; тонка 
клітинна оболона. . 

Пелорический (форма)-пелорИчниЙ. 
Пепория, І=еlогіа-пелОрія. 
Пена, sрuта-пІна; (на водє)-шум(-му) , 
шумов«ння. 

Пенек-пеньок( -нь ка) . 
Пение-спів (співу). 
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Пенио, репіs-пРУтень(-тня). 
пениоты�,, spumosus-пінявиЙ. 
Пе,:,ница олюн~ва~, Aphrophora spuma
р гta-пінявка. 
Пен очна , Рhуllоsсорus-вівчарик{ -ка). 
Пень-пень (пня). 
Пеньки (перьев.)-колодочкИ. 
Пепоин, рерsіпum-пепсИн(-ну). 
[1ервичны�,' ргіmіtіvus-первинний,пер-

вісниИ. 
первоБы�ньІй,, ргіmіtіvus-первісниИ. 
первоначальны�-первіснии •. 
Первоцвет, Ргіmulа-первоцвіт(-віту). 
первоцветны�,, Ргіmulасеае-первоцвітні. 
Перга-перга. 
Переваривание (пищи)-перетравлюван
r ня. 

Переваривать,-ить (пищу)---травити, пе-
ретравлювати, перетравити, стравИ'l'И. 

ПереваривающиЙ-травнИЙ. 
Перегиб, vегsіо-перегИн(-ну). 
Перегнивать,-нить-перегнивати, пере--
гнити. 

ПерегноЙ-перегній(-н6ю). 
Перегородна , sерtum:--перlщілка. 
перегородчаты�-передільчастий •. 
Перегруппировна-перегрупування. 
Передвигатьо~-пересуватися. 
Передвижен ие-=-пер есування. 
Передвижной-пересувний; (лаборато-
рип, .myaeU)-переїзнИЙ. 

Переднебрюшие, ргаеаЬdоmеп-переДН6 
черевце. . 

Переднегрудь, ргоthогах-передньогру-
ди(-деЙ). 

Передний, апtегіог-передніЙ. 
Передротовой, ргаеогаJіs-передротовИИ. 
пережеванны�-переж6ваний •. 
пережевы�ание-переж6вування •. 
Перекреот, сhуаsmа-перехрlютя. 
перенреотны�й (ОПЬLЛеНZlе)-перехресний. 
Перенрещивать,-о~-перехрещувати,-ся. 
Перелет-переліт( -лету). 
ПерелеТНblЙ (птица)-перелітниЙ. 
Перелом, fгасtuга-перелам(-аму). 
Перемежаемооть-перемежність( -ности). 
Перемежающийо~, intermittens - пере-
ривчаетий, переміжнии. . 

Перемена (чередование)-переміна. 
переменны�-перемінний •. 
Перемещение-переміщення. 
ПереМblчна, Іасегttrs-перечка. 
ПереНООИТь,-неоти ,-перен6сити, пере-
нести. 

Перенооье, g�abelIa-перенісся. 
перепалзы�ать,-ползтии - переповзати, 
переповзтИ. ' 

Перепелна, Соturпіх-перепелиця; (са
.мец)-перепел( -ла). 

Перепонна, mеmЬгапа--бол6на, пере
п6на; 
п. голооовая-голосник(-ка), пер'етин

ка голосова; 
п. петатепьна~-літавка, літна пере

тинка; 

п. мигательна~-жмуриця, перетин
ка кліпна; 

п. ппавательна~--полотенце, плавна 
перетинка. 

перепончатонры�л ble, Нуmепорtега-бо
лонокрильці. 

перелончаты�,, mеmЬгапоsus-перетин
частий, боЛ6нчастиЙ. 

Переработна - перер6бленняї перер6-
БОІ\ (-бн:у) 

перерезы�атьb ,-зать - перерізувати, пе
ре, ізати, перетинати, перет.я:ти. 

Перерождение, degeneratio - перер6-
дження. 

Пересадиа,tгапsрlапtаtіо-пересадження. 
Переоев-пересів( -ву). 
Переселенец-переселець( -ль ця) . 
Переселение , mіgгаtіо-переселення. 
Переступень, Вгуопіа - переступень 

(-пня). 
Перет~гиватьо~-пе,ретягатися, перетя-
гнутися. 

Перет~жна (тела)-перетяг(-гу). 
переходны�-переход6вий •. 
Перец, Рірег-перець(-рцю); 

п. вод~ной, Polygonum hydropiper-
собачий пеі-ець(-рцю). 

Перечнин, Lеріdіum-хріниця. 
перечны�-перцевий;; (-Hble, Piperaceae) 
-перцюваті. 

Перешеен, іsthmus-вузина. 
Периблема--периблема. 
Перигеммальньrй (нервн. 01юнчаllие) 
перигемальний. 

Перидерма-перидерма. 
Перинамбий , регісашЬі um-перикамбій 

(-бію). 
перикардиальны�,, pericardialis - осар
дииИ. 

Перикардий, регісагdlum-осердя, пе
рикардій( -дія). 

Перинарлий (околоплодllик) - 6плодень 
(-дня). 

Перинлин-периклін(-на); ряд клітин, 
що йде паралельно до поверхні 6р
гана. 

периклинальны�(хи.мера)-перикліналь-
ний. 

Перилимфа, perilympha - перилfмфа, 
пасон:а зокІльна. 

Периодический , periodicus -- періодич-
ний. 

Пери ост , регіоstеum--окістя. 
Периппаст-перипласт(-та). 
Перистальтина--периетальтика. 
Перистальтичесний, регіstаltісus-пери-
етальтИчниЙ. 

Перистолопастньrй (лист)--пірчастови
різаний, пі рчастолатчастий. 

Периотом - перист6м( -ма); 6кіл рото
вий в інфуз6рій та кишко порожнин
них тварин. 

перистораздельны�й (лист) - пірчасто
розділениЙ. 

периотсраооеченны�й (лист) - пірчасто
розсічений. 

периотоспожны�й (лист) - пірчастозл6-
жений. 

ПеристЬІЙ -пір'.яетиИ-; (лист) - пірча
етиИ. 

Перителий-перителifi( -лія). 
Перитеций - перитецій(-ція); закритий 
плодовик аскоміцетів. 
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ПеритонеаЛЬНЬJЙ, peritonealis - очере
винний. 

ПериферическиЙ-перифер:ИчниИ. ' 
ПеРИфИЗЬJ-перифіаи; вистильні бічні 
гіфи перитеція в аскоміцетів. 

перихонАральны�й (раавитие кости)
перихондральний, охрЛсниИ. 

ПеРИХОНАРИЙ , реrісhопdrіum-охрЛстя. 
Перицикл (перика,мбий) - перицйкл 

(-кла). 
Перламутр-перлямутр( -тру). 
Перламутров ЬJЙ-перлямутровиИ. 
Перловица, Uпіо-ск6Йка. 
Перловник, МеІіса-перлівка. 
ПернаТЬJе, rеппз.tа-птаство, пернаті. 
Перо, реппа-пер6; (,мн.)-пера; (соб.)-

пір'я. 
ПеРОКСИАаза-пероксидаза. 
Персик, -Prunus Реrsіса-бр6сква. 
ПерстнеВИАНЬJЙ (хр.я.щ, cricoideus)-nep-
стенюватий. 

ПеРЬJШКО, реппиlа-пірце. 
Пес-пес (пса). 
Песец, Сапів lаgорus-песець(-сцл), лис 

(-са) північнии. ~ 
Пескарь, Gobio gobio-пісю\р(-рЛ). 
Песок мозговой, асегуиlив - піс6к(-ску) 
моаковИЙ. 

песочны�й (цвет)-пісковЙИ. 
Пестик , руstіllum-маточка. 
пестичны�й (цветок)-мз,ТОЧІ<ОВИИ. 
Пеструшка (ле,м,минг, Lеinmus)-леміш' 

(-ta). 
ПеСТРЬJЙ - рябии, перйстий, строка-
тий. 

Пестрянка, Zуgаепа-красик(-ка). 
Песчанка, Аrепаrіа-пісчанка. 
Петля, апsа-петлЛ. 
Петров крест, Lathraea squamaria
петрів хрест (петр6вого хреста). 

Петрушка, РеtrоsеІіпum-петрушка; 
п. собачья, Aethusa Супаріиm-со

бача петрушка. 
Петуния, Реtuпіа-петУнія. 
Петух, Gаllus-півень(-вня); (у,м.)-пів-

ник(-ка). 
Петухо пер ость-півнепері сть( -рости). 
ПетухопеРЬJЙ-півнеперии. 
ПеТУШИНЬJЙ-півнячиИ. 
Петь-співати. 
Печеночники, Hepaticae - печінківці 

(-ців). . 
ПечеНОЧНЬJЙ, hepaticus-печінк6виЙ. 
Печень, hераr-печfнка. 
ПещеРИСТЬJЙ (тело, cavernosus) - пече-
руватии. 

пещерны�й (:житель)-печернии. 
Пигалица, VапеJ1us-чаЙка. 
Пигмент, ріgmепtum-піtмент(-та), бар
вник(-ка). 

Пигментация, pigmentatio - піtментз
ція. 

ПигмеНТНЬJЙ (п.я.тно)-піtментбвиИ, бар-
вний. 

пигостиль-пігостЙль(-ля). 
ПИКНИАа-пікніда. 
ПИКНОКОНиАИЙ (пuкноспора)-піКНОІюні

дИ(-дія). 
Пикноспора-пікносп6ра. 

ПИКУЛЬНИК ,Gаlеорsіs-жабрій( -ію). 
ПИЛИАиум-·пілідНі( -дія), шоломч{ш( -ка); 
личинка немертИн. 

Пилильщик, Tentredo - трач(-ча), пи
люх(-ха); 
п. хлеБНЬJЙ, Cephus-сікУн(-на). 

Пилокарпин-пілокарпін(-піну). 
Пилорический (придаток)-пілорйчний, 
шлунковобрамний. 

Пилорус, pylorus - брама ШЛУНІюва; 
брамник( -ка). 

ПильчаТЬJЙ, serratus - пилчастии, пил-
куватиЙ. 

Пингвин, ВрЬепівсив-пінівін( -на). 
Пиния, Ріпив Ріпеа-пінія. 
Пинцет-пінцет(-та). 
Пион, Раеопіа-пів6нія. 
Пиоцианаза-піоціянааа; енаим-розчин-
ник бактерій. 

Пиоцианин-піоціянін(-ну). 
Пипетка-піпетка, крапельничка. 
Пирамида, руrаmіs-піраміда; 
пирамиАальны�,, руrаmіdаlis-пірамід-
нии; (дерево )-гостроверхий. 

Пиренин (пластин)-піренін(-ну). 
Пиреноид-пірен6їд(-да). 
ПиреномицеТЬJ-піреноміцети; аскомі-
цети, що утв6рюють перитецн. 

ПИРИАИ н-пі ридин( -ну). 
Питание, пutrіtіо-жИвлення. 
Питательность - поживність (-ности); 
тривність( -ности). 

ПитатеЛЬНЬJЙ (вещество) - поживний, 
тривний. 

Питать,-ся-ЖИВИТИ,-СЯ. 
Питекантроп, Pithecantropus erectus
Пітекантр6п( -па). 

питуитарны�й (,мешок у .миног)-пітуr-
тарний. 

Питье-питтЛ. 
Питьевой (вода)-питнИЙ. 
Пихта, АЬіев-смерека. 
Пища, аlimепtum-їжа, пожива. 
Пищеварение--травлення. 
ПищеваритеЛЬНЬJЙ (орган)--травнИЙ. 
ПищеВОА, оеsорhаgus-етравохід( -х6ду), 

їжник(-ка). 
ПищеВОДНЬJА - стравохідний, Іжникб
вий. . 

Пищуха, Certhia fаmШаrіs-підкориш
ник(-ка); Осhоtопа-пискУха. 

Пнявка, Ніrudо-п'лвка; 
п. конская, Наеmорів sanguisuga-

п'лвиця кінська. 
Плавание-плавба, плавання. 
Плавател ьн ЬІй-плавний. 
Плавающий (лист)-плав-учиИ. 
Плавник, ріппа-ПJIавlщь(-вцfl). 
ПлаВНИКОВЬJЙ-плавцевий. 
Плавня-плавня. 
Плавунец, DytiSCUS-ПJIивlщь(-вцfI). 
Плагиогеотропизм (плагиоmропиа,м) 
плагіоrеотропізм(-піаму). 

ПлаГИОТРОПНЬJЙ (орган)-плагіотр6пниИ. 
Плагиоцефалия - плаriокефалія, косо
rол6вість (-вости). 

Плазма, рlаsmа-пл{tзма; 
п. кровяная-сукровнця, плав:м:а кро

в'яна. 
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Плааматически й (.мостun)-плазматИч
ниЙ, плазмоьИЙ. 

Плазмогамия (nластогамuя)-плазмога
МіЯ. 

Плазмодесма-плазмодесма; п~отоплаз-
мовиЙ міст6к. 

Плазмодий-плазм6дШ( -ія). 
Плазмолиа-плазмоліза. 
Плаамоптиз-плазмоптИза. 
планоидны�й (чешуя)-плак6rдний. 
Плакун, Lithrum salicaria - плакун-
тра:ва. 

Планктер-планктер( -ра). 
Планктический, plancticus - планктич-
ниЙ. 

Планктон-планкт6н( -НУ). 
План ктонн ы�-планкт6ннии •. 
Планула, рlапulа-пmtнуля. 
плануловидны�-плян~люва.тий •. 
Пластида-пластЙДа. 
Пласти н (nuренuн)-пластин( -ну). 
Пластинка, lаmіпа-платівка. 
Пластинчатость - платівчастість (-то-

сти). 
пластинчатоусы�,, lаmеllісогпіs--листо-
вУсиЙ. _ 

ПластинчатЬІЙ , lаmіпаtus-платівчастии. 
ПластическиЙ-пластИчниЙ. 
Пластичность-пластИчність(-ности). 
Пластогамия (nЛllзмогамuя)-пластога-
мія. 

Плаотозома (хондрuозома)-пластоз6ма. 
плаоты� зароды�евьlеe - листки зарод-

к6ві. . 
Платан, Рlаtапus-плятан( -ну). 
Платиннемия-платикнемія; шаблюва
та відміна великоІ гомілки. 

Платицефалия - платикефалія, плоско
гол6вість( -вости) . 

Плаун, Lycopodium-п'ядИч(-чв,). 
плауновы�,' Lycopodiaceae - п'лдичу

ваті. 
Плацента (nослед, рlасепtа)-п6слід( -ду), 
ложисько; (семяносец, placenta, sper
mаtорhогum)-пляцЕшта. 

Плацентарн ы�-послід6вий,, ложиськ6-
вий, пляцент6виЙ. 

Плач (растенuй)-плач( -чу). 
плащеобразны�-плащуватий •. 
Плева-пліва; 

п. девственная. hymen - перетинка 
дів6ча. 

Плевел, Lo1ium-райІ'рас(-су), Ш1ЖИТ
ниця; 
п. опьяняющий, L. temulentum-,!!;y

рійка. 
Плевра, рlеuга-плеВР!1, олегня. <. 
плевральны�,, рlеuгаlls-плеврв,льнии, 
ьлегНевиЙ. 

пnевродонтны�й (зуб)-плеврод6нтниЙ. 
Плезиозавр, Plesiosaurus - плезіО<1І1ВР 
. (-ра). . 
Плейстон-плеист6н( -на); прикріплеНl 
водяні рослr:ни, що спливають СВО-
ім вершк6м:. ~ 

Племя, паtіо-плем'я. 
Пnенка-плівн:а. 
пленчаты�-плівчастий •. 
Плеогония-плеогонія; здатність мікро-

організмів змінЯти своі фізіологічні 
властивості під впливом от6чення. 

Плеоморфиам, pleomorphismus - Пlrео-
морфізм( -му). 

плеоморфны�-плеом6рфний •. 
Плером-плер6м( -ма). 
Плероцеркоид-плероцерк6Тд (-да); ли-
чинка стьожківців. 

Плесень, muсог-цвіль(-лі), пліснЯ. 
ПnеснеВ8ть-пліснявіти, цвіллю бра
тися. 

ПлесневоЙ-цвільовИЙ. 
Плеть (бот.) - батіГ(-ТОГlі), р6зходень 

(-дня). 
Плечевой, ЬгасhіаІіs-плечовИЙ. 
ПлечеНОГИ8, Brachiopoda - плечон6ги 

(ед. ч.)-плечоніг(-н6га). 
Плd-Чо, Ьгасhіum-плече. 
Плод, foetus, fructus - плід(-л6ду). 
Плодик-плід6к( -дка). 
плодны�-плідний •. 
Плодовитость-плодючість( -чости). 
ПлодовитьвЙ-плодЮчиЙ. 
Плодовмеотили ще-плодівнИця. 
плодовы�й - плоц6вий, (тело) - плодо-

вИк(-ю1). 
Плодожорка, Сагросарsа-нутряк( -ка). 
Плодолистик, сагреllum-плодолист6к 

(-тюі). ' 
Плодоносец-плодовик( -ка,). 
плодоносить-плодувати. 
ПлодоносящиЙ-плодУщиЙ. 
Плодоношение-плодування. 
Плодоядн ыІ-плодоа ІдниИ. 
Плосний, рlапus-пл6скиЙ. 
Пnосиогрудьвй, ratitus _. плоскогрУдиЙ. 
плоснокопы�ньвйй плоскокопитий; 

(-тн b18, Lаmпuпgіа)-плоскокопИті. 
плосноносы�-плоскон6сий •. 
Плотва, Rutilus ·гutilus-плfтка. 
Плотиость-густина, щільність( -ности). 
ПЛОТНblЙ-ГУСТИЙ, щільний. 
плотоядны�-м'ясоїдний;; хижий. 
ПЛОТЬ крайняя, ргаерutіum-ШКУРІіа 
передня, припутня. 

Пnюсна, сuрuіа-мисочка, гніздечко. 
Плюсна, mеtаtагsus-плесно. 
плюсневы�,, metatarsalis-плесн6виЙ. 
Плютеус, рlutеus-плютевс(-са);' ли-
чинка морськ6го їжака з довгими 
шіРОСТІ{ами. 

Плющ, Hedera He�ix-прочитан(-на). 
Пневматичесний ("ость, pneumaticus)
пневм:атИчниЙ. 

Пневматичность ("остей) - пневматич
ність( -ности). 

Пнейматофор-пневматоф6р(-ра), дишне 
коріння; (воол.) - пневматоф6р(-ра); 
повітрон6снаособина в кол6нir си
фоноф6р. 

Пней мограФ-пневм6граф( -фа); пр илад 
записувати дишні рухи . 

Побег-гін (г6ну). 
побленлы�-збл.яклий •. 
Побленнуть-збл.якнути. 
поБочны�-Бічний,' прибічний. 
повапьны�й (болевнь)-п6шесниЙ. 
Поведение-поведінка. 
повsрхностны�,, fасіаlis-поверхневий. 
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Поверхность, fасіеs-поверхня. 
Повил ика, Cuscuta-повитИця. 
повиличны�e колокольчики, Calistegia 

(Convolvulus) seріum-плетуха зви
чайна. 

повислы�,, репdulus-звИслиЙ. 
Повитуха, Alytes obstetricans - спови
туха. 

Поворачивание-поверта.иня. ' 
Повреждение - пошк6дження, ушк6-
дження. 

поврежденны�й - пошк6джений, ушкб
джениЙ. 

По гадка (погадОN)-виблювок(-вка) , ви
кидок(-дка). 

Поганка Podiceps-пірнИкоза. 
Погибать,-нуть-гинути, загибати, за
гинути. 

поглотитеnьны�-вбирний,' вглитний. 
Поглощать,-тить - вбирати, увібрати; 
поглинати, поглгнУти. 

По гло щаю щи Й-вбирнИЙ. 
Поглощение, геsогрtіо-вбирання. 
пограничны�,, limіtапs-рубіжний, гра-
ничний. 

Погремок, Rhinanthus - дзвінець( -нця); 
(у гремучей амеu)~орбхкальце. 

погруженны�й (растенuе)-затбплений, 
занурений. -

Подалирий , РаріІіо роdаliгіus-косатець 
(-тця), вітрИлецьС-льця). 

ПодаТЛllвооть-податність(-иости). 
Подбел , PetaSiteS-кремена. 
Подберезовик, Boletus гufus-краСНО-
гол6вець( -вця). 

Подбор-добfр(-ббру). 
Подбородок , mепtum-підборідЛЯ. 
подБородочны�-підБорідний •. 
Подбрюшина-підчерев ,'ІНа. 
Подвергаться ,-нутьоя (чему)-підляга-

ти, підлягти. 
ПоДвеоок-п6чіпок(-пка),причіпок(-пка); 
(бот., susрепsогіum)-вішальце(-ця). 

Подвесоч н ЬІЙ (аПllарат)-почіпнИЙ. ' 
подвздошны�,, іliасus-клубовий, здух-
винний. 

Подвид, subspecies-підвИд(-ду). 
подвижногруды�-рухомогрудий •. 
Подвижной, аgilis-рухливий; (двuжu-
мы�)-рух6мий •. 

Подвижность-рухливіСть( -вости) ; рух6-
мість(-мости). 

Подво Й-підщепа. 
Подглазн ы�-під6чний •. 
подглоточны�-підпролиг6вий •. 
Подгнивать ,-гнить-підгнивати, підгнй-

ти. 

подгнивший-підгнИлиЙ. 
Под грудн ы�-підгрудиий •. 
Подгрузде нь, L<J,ctaria vellere а-біляк 

( -ка). 
Поддерживать ,-ся-підтримувати, три

мати,-ся. 
ПОДАеРЖllOвающий (mNань)-підтримиий, 
оП6рниЙ. 

Поденка, Ерhеmега-обиденка. 
Поджелудочн ЬІЙ, рапсгеаtісus-підшлуи

кбвиfi; (желеаа, рапсгеаs)-підшлун
к6ва зал6з&. 

Подземн ЬІй-підземний. 
Подкармливать', П,одкормить,-ся-підго
д6вувати, підгодувати,-ся; (noaNpen
шzmь сuлы-підживляти,' підживити, 
-ся. 

подкиды� ш-підкидьок( -дька). 
Подки шечны�,, suЬіпtеstіпаlis~підкиш-
к6виЙ. 

Подклаос, subclassis-підкл.яса. 
Подклювье-піддзьббок( -бка). 
подключичны�,, subclavius-піддужкб-
вий. 

подковообразны-підкбвуватии •. 
подкожны�,, subcutaneus - зашкур
ний. 

Подколенн ЬІЙ, рор li teus-підколінниЙ. 
Подкормка - підгодівля, підгод6вуван
ня. 

подкрьlльцевы�,, axillaris - пахв6вий; 
п. ямка-пахва. 

Подлеоник, Sanicula - підлісник(-ка). 
Подлеоок-підлісся. 
Подлобн ЬІЙ, subfrontalis - підлобовии, 
підчоловий. ' 

подлопаточны�, subscapularis - підло
патковий. 

Подмареннмк, GaIium - підмарlшник 
(-ка); 
п. наотоящий, G. verum - медівник 

(-ка); 
п. цепний, G. sрuгіum-липчИця. 

подмьlшечны�,, ахіllагіs-пахв6виЙ. 
поднеБны�-піднеБfнний •. 
Поднимающий (.мУСNул)-підіймач(-ча), 
и'.нсень(-сня) підifi:мач(-ча). 

Подобие-под6ба, подобизна. 
ПодоБНblЙ, similis-подібниЙ. 
Подорожник, Plantago; Plectophenax-
подор6жиик(-ка). 

Подоомновик, Boletus sсаЬег-обабок 
(-бка), бабка. ' 

ПОДОТРЯД, suЬогdо-підр.яд(-р.яду). 
Подошва, рlапtа-підQшва. , 
подошвенны�й (.м.УСNУЛ) - підош6вниЙ. 
Подп еот и ч н ЬІ й-підзав ' язк6виЙ. 
Подражание-наслідуваиня (кого, чого). 
Подражатель-наслідувач( -ча). 
подражательны� (ОNрасrш) - наслід6в-
ний. 

Подражать-наСЛJдувати (кого, що). 
Подрод , suЬgепus-підр.fд( -р6ду). 
Подрост-па:молодь( -ді). 
Подсемейотво, subfamilia-підродИна. 
подсемядольны� (,.олено, hypocotyle)-
підпрозябцевий. 

подоерозны�,, suЬsегоsus-підсир6ватко
вий. 

подслизисты�,, submucosus - підслизо
вий. 

Подслоек ,-підстилка. 
Подонежник, Galanthus - підсніЖНИli: 

(-ка); (пролеСNа сuбuрс"ая., SсШа зіЬі
гіса)-пр6ліски понИклі. 

Подсолнечник, Helianthus аппиив -
с6.яшник( -ка). 

подсы�атьb ,-сохнуть-підсихати, підс6х-
нути. ' 

подуры� (хвосmОНОЖNU, СоllетЬоlа)
, стрибохв6сти, подуРи. 
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ПОАХВОСТОВОЙ, subcaudatus - підхвосто-
вий. 

ПОАхвостье-підхвістя. 
Подчаwие-очашок( -шка). 
подчелюстны�,' submaxillaris - підще-
лепний. ' 

Подчеревной, hypogastricus - підчерев-
НИЙ. 

Подчинен н ы�-підпорядк6ваний •. 
Подwерсток-підшерстя. 
Под"Ьельнин, Monotropa hypopithys-MO
нотр6па. 

под"ьзпителиальны�,, subepitelialis-під
епітел1йниЙ. 

поА"ьяаы�ньІй,, suыiguаlis-під'язик6-
вий; (кость, 08 hуоіdеum)-під'язи
к6ва кістка, язУлька. 

Пожелтет ь-пож6вкнути. 
Поаа-п6за. 
поавонновы�-хребцевий •. 
Поавонон, vегtеЬга-хребець(-бцЯ). 
Поавоночнин, соlиmпа vertebralis~xpe-
Мт(-бта). 

поавоночны�,, vertebralis - хребетний; 
(-Hble, VегtеЬгаtа)-хребетні. 

ПОЗДНИЙ, sегоtіпus-пізніЙ. 
позитивны�й ,positivus-позитИвниЙ. 
позы�-п6тяг(-тягу),' хіть (х6ті), ох6та 
доч6го. 

Поилна-напувалка. 
Пойиилотермичесний-холоднокр6вний, 
поЙкілотермічниЙ. 

ПоЙма-заплава. 
пойменны�-заплавний •. 
ПоиоЙ-сп6кій(-к6ю). 
Поноление, gепегаtіо-поколінна;. 
Покормить,-ся-погодувати,-СЯ, пі,цжи-

вИти,-ся. 
ПОКОЯЩИЙСЯ (спора)-перег6дній. 
Покрасить-пофарбувати. 
Понрасневwий-почервонілиЙ. 

_ Покраснеть-почервоніти, зачервоніти. 
Покров-укриття. 
поировительственны�й (окрас.ка)-захис-
ний. 

покровны�й (ткань)-покривний; (сте
, кло)-накривнИЙ. 
Покроволисти к-покроволист6к( -ТІСа). 
поиры�ало,, іпdusіum-наКРІJвочка. ' 
покры�ать,~крьlть,-ся-вкривати,' вкри-

ТИ,-ся. 

понры�осемянньlе,, Angiospermae - за-
в'язк6ві. 

Пол, sexus-стаТh( -ті). 
Поле, агеа-п6ле. 
Полевица, Аgгоstіs-мітлИця. 
Полевна, Chi 10tus-норИця. 
Полевой, аrvепsіs-польовИЙ. 
Полеан ЬІЙ-КОРИСНИЙ. 
Полет-літ (лету). 
Ползание - п6взання; (прес.м.ыlание)) -
плазування. -

Ползать,-ЗТИ - п6взати, ПОВЗТИ; (пре-
с.м.ыlаться)-плазувати.. і і 

Ползающий (:жuвоmное)-плазУн(-ш1). 
ПОЛЗУЧИЙ (стебель, sегрепs)-повзучиЙ. 
Полигамия, роlуgаmіа-полігамія. 
ПолигиБРИА-полігіБрид(-да), багато:мі-

шанеЦЬ(-І'ЦЯ). 

Поли гландуля р н ы�-багатозалоз6вии •. 
ПОЛlllдактилия, роlуdасtіliа-полідан:ти
лія, fiагатопалість(-лости). 

Полимастия, polymastia - полімастія; 
збільшена кількість грудних пип6к. 

Полимерия-полімерія. 
ПОЛИМОРфlllЗМ ,роlуmогрhіsmus-полімор
фізм( -му), багатоф6рмність( -ности). 

полиморфны�,, роlуmогрhus-полім6рф
НИЙ, багатоф6рмниЙ. 

полинунлеарны�,, polynuclearis - полі-
нуклеарний, багаТQЯДРИЙ. 

Полип-поліп( -па). 
Полипоид-поліп6Ід( -іда). 
полипы� корапловы�,' Anthozoa-Kopa

леві поліпи. 
Поп исахар ид-полісахарид( -ду). 
Пописпермия, роlуврегmіа - поліспер

:мія; запліднення ЯЙЦЯ кількома жив
чиками. 

Попифипетизм - поліфілетизм(~му); по
х6дження з різних джерел. 

Полихазий (.м.ногораавuлuна, polycha
ві um)-поліхазій( -зія). 

Полизмбриония-багатозародк6вість(-во
сти), поліембріонія. 

Поппинарий, роШпагіum-поліній(-нія); 
грудочка пилкова. 

Поллюция, роllutіо-полюція, сім'яви-
плив(-ливу). І 

полнокровны1й - ПОВНОRр6вний, крови-
стиЙ. 

попнолицы�-повновидий,' повнолиций. 
полны�й (превращенuе)-п6вний, цілко
витий. 

половозрелы�й - дійшлий, етатеводН!:
шлиЙ. 

Полово й, sехuаliв-статевий; 
п. органы�' genitalia - прир6дження. 

дітор6дні 6ргани. 
Полог (леса)-намЄт(-ту). 
Положение, віtuв-стан6вище, стан(-ну); 
роsіtіо-пол6ження. 

положитепьны�й (тропuа.м.)--позитИвниЙ. 
Полоз, Zаmепіs-п6лоз( -за). 
Полорогие, Саvісогпіа-дутор6гі. 
Полоса, stl'ia-смуга; (поперечная)-пе-
ресмуга. 

Полосато ст ь-смугнасті сть( -тости). 
полосаты�,, stгіаtus-смугнастий. 
Полосиа-смУжка. 
Полоскать-полоскати. 
полостны�-порожнинний •. 
ПОЛОСТЬ , cavum-порожнИна. 
ПОЛО цит (полярное тельце) - полоцит-

(-та). ' 
полубазидиальны�-півбазидійний •. 
Попугнилой-напівгнилий, пригнилий. 
ПОЛУЖИВ(lЙ-напівжИвИЙ. 
Попуклетчатка-півкліТІ{овИна. 
полукружны�й (канал, Bemicircularis)-
пів коловий . 

Попукукопка, semipupa-півлЯлька. і 
Полуиустарнии-півкущ( -ща). 
ПОЛУЛУНННІЙ, sеmiluпагіs-молодикува.
, тий, півмісяцевий; (кость, os lипа-
: tum}-RісТR,а молодикувата, місячко. 
полумертвы�-;-напівмертвий •. 
Полумесяц (Д:жuануццu)':"'молодик( -Ю1)~ 
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Полунижний (аавяаь)-півспідній. 
полуобезьяны�' Prosimii - мавпівки; 

(еО. ч.)-мавпівка. 
полуобращенны� (се.мЯnОЧ1і:а)-півобер
"ениЙ. 

Полупаразит - півпаразит(-та), півчу
ЖОlд(-да). 

ПолупослеА, semiplacQnta - півп6слід 
'( -ду), півложИсько. 

полупроницаемы-пївпрохідний •. 
Полусвет-півсвітло. 
полусонны�-напівс6нний.'' 
Полутень-прИтінок(-нку). 
Полуцинличесний (цвеmО1і:) - півколо
І вий, геміциклічний. ' 
Полушарие (моага, hеmіsрhаегіum)-пів-

кул,я. 
Полушарообразн ы�-півкулястий •. 
Полушнин, �soetes-молодИльник(-ка). 
Полчон, Glis-вовЧ6к(-чка). 
ПолЬІЙ, cavus-порожнИстиЙ. 
полы�H н ы�-полин6вий •. 
ПОЛblНЬ, Агtеmіsіа-полин(-ну); 

п. полевая, А. саmреstГіs-нехворощ 
(-щі). 

Полюс (ядра, polus) - п6люс(-са). 
Полярность (расmенuй) - полярність 

(-ности). 
полярны�,, роlагіs-полЯрниЙ. 
ПомертвелЬІЙ - померТВілий, 
'Помертветь-помертвіти. 
Помесь (гuбрuд)-мішанець(-нця), гіб

рИд(-да). 
Помет-виплід(-лоду); (uсnражненuе)

Rимет,!. 

ПОМИАОР,' Lycopersicum еsсulепtuш-
баклажан(-на) черв6ниЙ. 

поморщенны�-пом6рщений •. 
Помутнение , opaCitas-помутніння. 
Понинший, сегпuus-понИклиЙ. 
попеременны�-навперемінний •. 
Поперечно - полосаты�й - пересмужи-
стий. 

поперечнороты�,, Рlаgіоstоmі-поперек-
р6ті. 

поперечны�,, tгапsvегsаІіs-поперечний. 
Поползень, Sіttа-см6взик(-ка). 
Попугай , Рsittасus-папуга; (ум.)-па-
пУжка. 

Пора, stoma, рогus-п6ра. 
Поражаемость-вразливість( -вости). 
Пораженн ЬІй-вражений. 
Поранение-пораненн,я. 
Поранить-поранити. 
Порей, АІІіиш Роггum-пор(п6ру). 
пористость-поруватість(-тости). 
пористы�-поруватий •. 
поровой-поровий. 
Порог (соананuя)-поріг( -р6гу). 
Порогамия-порогамі,я; пилкова трУб-
ка прох6дить до насінного вачатка 

с вхідцем (мікр6піле). 
ПОРОАа-пор6да. 
пороАисты�-пор6дистии •. 
Порон, vіtіum-вада. 
Порометр-пор6метр( -тра). 
пороспь-парість(-рости). 
ПоросшиЙ-пор6слиЙ. 
Порошица-відхідник( -ка), калюх( -ха). 

порошицевы�-відхідник6вий,' калюх6-
вий. 

порошкообразны�-порошІ~уватий •. 
портняжны�й (.мУС1і:УЛ, sагtогіus)-кра-
вецький. 

Портулан , Рогtulаса-портулЯка. 
Поручейнин, Sium-Bex(-xa). 
Порхающие (nmицыl' Масгосhігеs)-пур-

хачі. 
посевны�,, sativus-сійниЙ. 
Поселяться ,-литься-оселkгис,я, осели-
тися. 

Посея нн blЙ-посі,яниЙ. 
ПосиневшиЙ-посИнілиЙ. 
Посинеть-посИніти. 
ПослеА, рlасепtа-п6слід( -ду),ложИсько. 
ПослеАОВblЙ, рlасепtаІіs-п6СЛідовиЙ. 
поспероАовы�i-післ,яп6логовий,' після-
р6дИвниЙ. 

послойны�-шаровий;; (nослойно)-ша
рами. 

посмертны�-посмертний •. 
Поспевать ,-петь (соареваmь)-Достигати, 

J.остИгнути, ПОСПlВати, поспіти. 
постоянны�й (nарааиm)-сталий. 
Построение-буд6ва. 
Постройна (жuвоmны)-будівля •. 
поступательны�й (движение) - поступ-
ний. 

1І10ступь-хода. 
ПостзмбрионаЛЬНblЙ, postembryonalis
післязародк6вий, постембріональний. 

Пот, sudог-піт (п6ту). 
Поташнин, Se.lsola Ka�i-курай(-раю) 
поташевий. 

Потение-потінн,я. 
потенциальны�-потенційний •. 
Потенция, роtепtіа-потенці,я,спром6га. 
Потерп (органа)-утрата. 
Потетометр-потет6метр( -тра). 
Потеть, вспотеть-потіти, спотіти. 
Потливость-потИвість(-вости). 
потливы�-потивий •. 
потны�-пітний •. 
Потовой, sudогіfегus-потовИЙ. 
Потомон-нащадок( -дка) , пот6мок( -мка). 
Потомство-нащадки, пот6мство. 
ПОТООТАеление--потовиділенн,я. 
Потребпение--спо)Киванн,я. 
'Потреблпть,-бить - спо)Кивати, спожи-

ти. 

Потрошение-потрошіння. 
Потрошить, вы�отрошить-потрсmити,, 
випотрошити, розчиняти, розчинити. 

ПОТАгивание--пот,яганн,я. 
Потпгиваться,-нуться--пот,ягатис,я, по
тягнутися. 

ПОХОАна-хода. 
Похотнин, сlitогіs-клітор(-ра), ск6бо-

тень(-тJ.I,я). . 
ПОХУАание--схУдненн,я. 
ПОХУАевшиЙ-схУдлиЙ. 
ПОХУАеть-схУднути. 
Початок, spadix - качаН(-Еа.), mульбк 

(-лька). 
Почва--tpУнт(-ту). 
ПочвеННblЙ-tpунтовИЙ. 
Почерневwий-зчорнfлий, почорнілиіі. 
почернение-зчор.нінн,я, почорніННJI. 
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Почерн_ть-зчорніти, почорніти. 
Почечна', gemmula-брУнечка. 
поч_чны� (варuаЦUЯ)-бруньковий; (ге
паlis)-нирк6виЙ. 

Почна, геп-нирка; (бот.', gemma)
брунька; (гидРЬІ)-пуп6к(-пка). 

Почнование, gemmatio - пупкуван
ня; (бот.) - брунькування, 1'ема
ція. 

почновидны�,, гепіfогmіs-ниркуватий. 
Почнорез (хравчuх) , Lethrus apteruB

в:равчив:( -в:а). 
Почносложение (лuстосложеlluе, іоНа-

tіо)-ув:лад(-ду) листв:а. 
Пояс, zопа-п6яс( -са). 
Поясница, lumbus-п6перек(-в:у). 
пояі:ничны�,, ІиmЬаliв - поперен:6вий, 
крижовий. . 

ПОЯСНОЙ , zопаlis-пояснИЙ. 
Поясон, zопulа-пояс6н:(-сн:а). 
правильны�,, геgulагіs-правильний. 
Правнун-правнун:( -н:а). 
Правоеторонний-правобічниЙ. 
ПраВЬІЙ , dехtег-правий; 

п. руна, manus dехtга-правиця, пра
ва рун:а. 

Превалирование-превалювання, пере
вага. 

Превалировать-превалювати, перева
жати. 

Превращать ,-ея-перетв6рювати,-ся. 
Превращение, methamorphosis - пере
тв6рення, перетвір(-тв6ру). 

Преграда (грудоБРЮШllая) -переп6на, 
діяфрагма. 

Лредводитеп ь-ватаж6в:( -жн:а). 
Предгрудиннин, еріstегпum-передгруд

н:а. 

Преддверие, vestibulum, аtгіum-прй-
сінон:( -нн:а). 

nредеп-межа. 
предепьны�-граничний,' н:райній. 
лредзародьlшевы�,, ргаееmЬгуопаІів 

передзародн:6виЙ. 
лредметны�й (стЄ1їло)-речовий, препа
ратний. 

Лредобразование, ргаеfогmаtіо-префор-
мація, передутв6рення. 

Предон-предон:( -дн:а). 
лредохранитепьны�-запобіжний •. 
Лредппечье, antibrachium - передпліч-

чя. 

Предппюена, tarsus - заплесно. 
лредпочечны�,, ргаегепаІів - перед;нир-

н:6виЙ. 
Предпочна, ргоперhгоs-переднИрн:а. 
Лредраепопожен ие-схильність( -ности). 
лредраспопоженны�-схильнийй (до ч6-

го). 
Лредростон, protonema - передр6стон: 

( -тн:а). 
Предеердие, atri иm согdіs-передсердя. 
Лредемертн ы�-пер~едсмертний •. 
лредетатепьны�й (желева, р'гоstаtа)-пе-
редміхур6вий , 

Предупреждающий (О1їраС1їа) - пересте-
режний. 

Лредшеетвеннин С1l0гтя) - попер€щнин: 
(-ника). 

пр_ждевременны�-передчасний •. 
пренпонны�й (вовраст)-похИлиЙ. 
Преобразование-перетв6рення. 
Препарат-препарат( -та). 
Препаратор-препаратор( -ра). 
Препарирование-препарування. 
Препарировать-препарувати. 
препуциапьны�й (смавха, praeputialis)-
припутневий, препуцfiiниЙ. 

Препуций, ргаерutіum-припутня, пре-
пУцій(-ія). 

Прерия-прерія. 
прерьlвиеты�-переривчастий •. 
прерьlвчаты�-переривний •. 
Преепедование-переслідування. 
Преем blKaH ие-плазування. 
преемы�ающиеея,, Repti1ia-плазунИ. 
Преен оводн ЬІЙ (фауна)-СОЛОДІюв6дниЙ. 
преены�й (вода)-сол6дн:иЙ. 
Преформация, ргаеfогmаtіо-преформа-

ція. 
Преципитат-преципітат(-ту). 
Преципитация-преципітація. 
Преципитин-преципітИн(-ну). 
презмбрионапьны�,, praeembryonaIis-
передзародн:6виЙ,преембріональнии. 

Пр и бавочн ЬІЙ, accessori us-додатн:6вий; 
(ПОЧ1їа)-прИбруньон:(-ньн:а). 

прибрежны�,, litога1іS-ПОбережний . .' 
Приведение-приведення. 
Привенчин, рагасогоllа-прИвінон:(-нн:а). 
Прививание-щепіння, прищеІілювання. 
Прививать ,-вить-прищеплювати, при-
щепити. 

Прививна - щепіння, щеплення, при
щЕшленя. 

. ПривитоЙ-прищЕшлениЙ. 
Привпекать ,-печь-приваблювати, при
. вабити; принаджувати, принадити. 
Приводящий (МУС1їул, аdduсtог)-при-

віднин:(-ка), притягач(-ча); привідпий 
м'.ясень. 

ПривоЙ-прищЕша. 
Привратнин, руlогus-брамник(-ка),бра
ма шлункова. 

Пр ивы�анH ие-звин:ання, привикання. 
привы�атьb ,-ннуть-звикати, звикнути, 
привикати, привИн:нути. 

привы�ший-звин:лий,' привИн:лиЙ. 
привы�ка-звичка,' навичн:а. 
привы�ньІй-звичний •. 
Придато.к, аррепdіх-додатон:( -тка). 
придаточны�й (побег, 1їорень, adventi-

ti us)-додатн:6виЙ. 
Приемнин-приймач(-ча). 
прижаты�й (лuст, арргеssus)-приту-
лениЙ. 

прижизненны�й (О1їраС1їа)-зажиттЄвиЙ. 
Признан-ознан:а. 
призрачны�й (фор,мыl) - ілюзійний, об
щТдниЙ. 

призы�нойй (воЙ)-н:лИчниЙ. 
Прикаеаться ,-носнуться - дотикатися, 
дітн:нутися, 1,І;0торн:атися, доторкну
тися .. j 

ПрикпадноЙ-прикладнИЙ. 
Принпеивать,-ить, -ся - прин:леюватй, 
приклеІти,-ся, прилfплювати· ПРЮlі
ІПl:ти,-ся:. 
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Прикорневой-привемниЙ,прикорінниЙ. 
Прикосновение-д6тик(-ку). . 
Прикрепление-прикрfплення; (процесс) 
-прикріплення, прикріпл.яння. 

ПрикреПЛRть,-пить,-СR - прикріпл.яти, 
прикріпити ,-ся; .( корнем)-вкор інюва
тися, вкоренИтися. 

Прилегать ,-лечь-прилягати, прилягтИ. 
Прилегающий, прилежащий-прилежний. 
Прилет-приліт(-лету). 
Прилив , congestio - приплив(-ву), д6-
плив(-ву). 

Приливать ,-л И'l'ь-припливати , припли-
вти, притікати, притен:тИ. 

Прилипало, Есhепеіs-причепа. 
Прилипание-прилипання. 
Прилипать,-нуть - прилипа:rи, прилип-
нути. 

Прилип wиЙ-прилИплиЙ. 
Прилистник, stірulа-прилисток( -тка). 
Приманка-принада. 
примитивны�й (форма, primitivus)-
приміТИВНИЙ. 

приморский-надм6рськиЙ. 
приобретенны�й (признак)-наБУтиЙ. 
ПРИПЛОА-приплід(-пл6ду). 
приплюснуты�,' complanatus - плеСЮ1-
тиЙ, ПРИПЛ:ЮСНУТИЙ, 

Прирастание-приростання. 
Прирастать ,-рости-приростати, приро-

СТИ. 
Приращение-прир6щення. 
ПРИРОАа, n:аtuга-прир6да. 
прироАны�,, паtuга1іs-прир6дниЙ. 
прирожАенны�-родимий,' вр6джениЙ. 
Прирост-прирfст(-р6сту) . 
Приросwий-прир6слиЙ. 
ПриротовоЙ-приротовИЙ. 
Приручать,-чить - приручати, ПРИРУ-
чити, осв6ювати, осв6їти. 

Приручение-прИj. учення, осв6єння. 
прирученны�-п:: І~ручений, осв6ЄJ-IИЙ. 
присасы�ателл ьн ы�-прпсисний •. 
присасы�атьсRR ,-сосаться - присиса-
тися, приссатися, присм6ктуватися, 
присмоктатися. 

Прмсоска-прнсм6ктувальце. 
Присоцветник (прилисmник)-прилисток 

(-тка). -
Приспосабливание-пристос6вування. 
приспособительны�й - пристос6вниЙ. 
Приспособление-пристосування; (усm-
ройсmво)-пристріЙ(-рою) , влагода. 

Приспособленность - пристос6ваність 
(-ности). 

приспособленны�-пристос6ваний •. 
Прмспособляемость (глаза)-пристос6в

ність(-ности). 
ПриспосоБЛRТЬ ,-бить ,-СА - пристос6ву-
вати, пристосувати,-ся. . 

"Лрмспособляться ,-БИТЬСR - принатурю
ватися, принатуритися. 

Приетеночн ЬІЙ, рагіеtа1іs-пристінниЙ. 
Привутствие-отсутствие (mеория)-при-
. сутність-відсутність(-ности). 
ПрисущиЙ-властИвиЙ. 
Притворн ЬІй-удаваний. 
Притворят РСА ,-риться-удавати, у.gати, 
прикидатися, прикинутися. 

Притекать,-течь припливати, прип-
ливти. 

Притуплен ме (чувсmва)-притуплення. 
притупленны�й (зрение)-притуплений: 
ПрИТУПЛRть,-пить,-СR - притупл.яти, 
притупИти,-ся. 

притRгательны�й (сфера)~притяжнИЙ. 
ПРИТRгивающиЙ-притJ.IЖНИЙ. 
ПРИТRжение-притягання, . притяг( -гу). 
Прицветник, Ьгасtеа-ПРИЦВіТОк( -тка). 
Прицветн ы�-приJ;J;вітк6вий •. 
Прицепка-чіпень( -пня). 
Прицепляться ,-питься-чіпл.ятисJ.I, при-

чіпл.ятися, причепитися. 
при wелец-ваходень( -дня). 
При wл ЬІй-зайшлиЙ. 
Прищуривание (глаз)-примружування. 
Прищуривать ,-щурить-мружити, прп-
мружувати, примружити. 

Проба-пр6ба. 
Пробирна-пробівка. 
Пробка-затичка; (из проб1'і.ового дере-
ва)-к6рок(-рка); (сосуда)-заткальце 

Пробковение-Rорковіння. 
Пробковеть-корковfти. 
проБковы�й (слоu)-к6РІИВИЙ. 
ПрОБОАение-протикання; (1'і.ише1'і.)-ПРО-
рИв(-ву).· . . 

проБоАенны�,, регfогаtus-дірчастий. 
ПроБУЖАаТЬСR-Будитися, прокидатися. 
ПроБУЖАение-ВБудження. 
Пробуравливать,-равить - просвердлю-
вати, просвердлити. 

провизорны�й (орган)-провіз6рниЙ. 
ПрОВИНЦИR, ргоvіпсіа-провfнція. 
ПРОВОАимость-провІДність(-ности). 
ПРОВОАНИК (пиmаmельныlx расmворов)-
провідник(-ка). 

ПрОВОАЯЩИЙ (m1'і.ань)-провіднИЙ. 
провопокообразны�-дротуватий •• 
провопочны�-дротяний;; . 

п. черв ... , Аgгіоtеs-дрот.яник(-ка). 
прогамны�й (определение пола)-прогам-
ний;· виявлениЙ до запліднення. 

Прогенез-Прогенеза. 
Прогиб-прогИн(-ну). 
прогпаты�аниеe - ковтання, прок6вту
вання, проглию1ння. 

прогпаты�ать,-гпотить-ковтати,' про
к6втувати, проковтнУти, проглинати, 
проглинути. ' 

ПРОГПОТТИАа - проглотида; членик 
стьожков6го червака. 

Прогнатия-ррогнатія, косовубість( -бо-
сти). ., 

прогрессивны�-проtpесивний,поступ6-
виЙ. 

Прогрессировать-проtресувати, посту-
пати. . 

ПРОАви~атьоя ,-ВИНУТЬСR - просуватисJ.I, 
просунутися. 

ПрОАОЛ говаТblЙ, оыlпgus-довгастий •. 
ПРО.Аопжительность (явления) - трива

Л1сть(-лост,и), прот.яЖніСТІ?( -ности) . 
проАолжительны�-тривалий •. 
проАопьны�,, longitudinalis - позд6вж~ 
НИИ. 

ПРОАувание-продування; (с сuлой)
продмухування. 
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ПрОДУКТ-ПРОДУКТ (-ту), добуток (-тку); 
(uвделuе)-виріб( -робу). 

продьlрявпенны�,, реrfоrаtus-ді рчавиіі, 
продіравлениЙ. 

проекционны�(областьь .мО8говоЙ "ОРЬІ)-
проєкційниЙ. 

Прожорпи вость-прожерливість( -вости) • 
прожорпивы�-прожерливий •. 
Прозенхима-прозенхfма. 
Прозенхиматический (1Lлет1Lа)-прозен-
хімний. 

Прозрачность-проз6рість(-рости). 
прозрачны�,, pellucidus-проз6риЙ. 
Производитепь-плідник( -ка). 
ПРОИ8ВОАитепьность (рабочая способ-
ность) - продуктивність (-ности), ви
датність( -ности). 

Производить ,-вести (работу)-вик6'ну
вати, виконати; (на свет)-прив6ди
ти, привести. 

произвопьны�й (двuж:єнuе, spontaneus)-;
довільний, мимовільний. 

ПРОИСХОАИТЬ, произойти - пох6дити, 
піти. 

ПРОИЄХОЖАение-пох6дження. 
ПрокамбиаЛЬНblЙ, procambiaIis - про
камбійний. 

Прокамбий, procambium - прокамбій 
(-бію). 

, прокєимапьны�,, proximalis - прокси
мальний, найближчий. 

Пропеєка,_, Sсillа-пр6ліски(-ків); 
п. Авупистная, Б. Ьifоliа-пр6ліски 

дволисті; 
п. понииwая, подСНЄЖ:НU1L, Б. ее 1'

пuа-пр6ліски понИклі. 
Пропет (птuц)-проліт( -лету). 
Пропиферация-проліферfщі.я; пупку
вання на стол6нах; (бот.)-паростін
н.я(-ня). 

Промежностн ЬІЙ, реrіпеаІіs-про:иежин
ний. 

Промежность, реrіпеum-промежина. 
Промежуток , interstitium - проміжон; 
(-жка). 

промежуточны�,, interstitialis, interca-
lari us-про:міжнИЙ. 

Промитоз-проміт6за; первісна міт6за. 
ПромицепиЙ-проміцелій(-лі.я). 
промы�ание-промиванн.я.. 
промы�атьb ,-мы�ь-промивати,' промити. 
ПРОМblоеп-пр6мисел(-слу); 

п. зверины�-ловецтво;; 
П. ры�ньlй-пр6миселл рибний,риб{шь

ство. 

ПронаТОР-ПІ:юнатор( -ра). '" 
Пронация, рrопаtіо-пронаці.я; обертан

н.я дол6ні ВНИ3. 
Проникание-прох6дЖення. 
Проникать,-никнуть-прох6дити, прой-

ТИ. І 
Проницаемость-прохідніСТЬ(-ности). 
проницаемы�-прохідний •. 
Проницание--прох6дження,ПРОПУСRап-
ня. 

Пропотевание, transsudatio - пропоті
вання, прос6чування, транссудація. 

Пропускной (клєтка)-перепускнИЙ. 
Прорастание-проростанна. 

Прорастать,-ти - проростати, проро-
СТИ. 

Проращивание-прор6щування. 
Прорез-пр6різ( -зу). 
прорезы�аниеe (8убов)-прорізування; 
прорезы�атьсl'І ,-заТЬСI'l-прорізуватися, 

прорізатис.я. 
Проросток (сєянєц)-рост6к(-тка). 
Проросший - прор6слий; (ПРОН8енньШ, 
лuст)-нанизаний, проткнутиЙ. 

проры�-прорив(( -ву). 
проры�атьb ,-рвать-проривати, прорва

ти. 

Просачивание-прос6чуванн.я. 
Просачиааться,-СОЧИТЬСІ'І - прос6чува-
тися, просочитися. ' 

Просверл и вать ,-л ить-просвердлювати, 
просвердлити, провірчувати, провер
тіти. 

Просвет, lumеп-пр6світ(-ту), пр6зір 
(-зору). 

Просветпение-проЯснення. 
Просвечивать - просвічувати (крізь 

щ6). 
ПросвечивающиЙ-просвітчастий. 
Просвирнии, Маlvа-калачики(-ків); 

п. мавританский, М. mаurіtапіа-дзі
ндзівер(-ра). 

просвирникоsы�,, Маlуасеае - калаЧЕ
куваті. 

ПроспоЙка-пр6шарок(-рка). 
Просо, Рапісum-пр6со; 

п. куриное, Р. Crus gаlli-плоскуха. 
проспективны�й (потенцuя)-проспектк
вниЙ. 

Простата, prostata - передсечник(-ка), 
передміхур6ва зал6за. 

Простатичеокий, рrоstаtісus-передсеч-
никовий, простатичний. 

Простей w ие, Proto zoa-наЙпростіші. 
Простой (ох:олоцветнuк)-пр6стиЙ. 
Простор-простір(-т6ру). 
Пространство-простір (-т6ру), пр6сто-
рінь (-роні);J (обшuрное) - 6бшир 
(-ру). 

Протаппий (8apOCm01L, prothallium)-
передр6сток( -тка). 

Протеаза-протеа3'а. 
Протеин, рrоtеіпum-протеІн( -ну). 
протеиновы�й (тело)-протеїновиЙ. 
Протей, Ргоt~us-протей(-тея), печеро-
вець(-вця). 

протективны�й (.мu.мuх:рuя) - захисний, 
протектИвниЙ. , 

Протеопизин-протеолізин( -ну); розчин
ник білків. 

Протеопитический (ЗН8u.м)--протеолітИч
ний. 

Протерандрический , (гер.мафродuтU8М) 
-протерандричний; спершу розви
ваються чоловічі зал6зи. 

Протерандриl'І (протандрuя, proteran
drіа)-протерандр і.я. 

Протерогинический (гер.мафродuтU8.м)
протерогінічний; спершу розвивають
ся жін6чі зал6зи. 

ПротеРОГИНИI'l-протерогінfя. 
ПротетеПИI'l-протетелfя; з'явлення 03-
~~. нак _на,ступноr~стадir. 
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Противодеіствие-протичин( -ну), про
тидіяння. 

Противодеіствующиі - протичинний, 
супротивний. 

противоестественны�,, praeternaturalis 
-протиприр6дниЙ. 

Противозавиток , апthеliх-протизакрут 
(-та). 

Противокозепок, antitragus - протиза
кліпка, протикозел( -зла). 

Противолежащий-протилежний. 
противопопожны�i (лист) - протилеж

ний. 
Противотепо (антuтело, anticorpus)
протитіло. 

Противоядие, апtіdоtum-протиотрута. 
Протистология - протистол6гія; наука 
про найпростіші тварини. 

протисты�протисти •. 
Протогиния-протогініЯ. 
протогиновы�-протогіновуІй •. 
Проток, ductus-пр6віД(-ВОДl). . ' 
Протокон-проток6н( -на); середюй гор-
б6к /Зуба. 

Протомерит-протомерит( -та); передній 
відділок гуртівки. 

Протонема (предросmоr;, protonema)-
заснуток( -тка), снуток( -тка). 

ПротонефРИДИі-протонефРИДіft( -ія). 
Прото ппазма ,ргоtорlаsmа-,:протоплазма. 
Протоппазматический, protoplasmaticus 

- протоплазматичний, протоплазмо
вий. 

Протоппаот-протопласт(-та). 
Протоспонгия, protospongia - прото

спонІ'ія. 
ПРОТОТИП, ргоtоtурus-прототИп(-пу). 
прототрофны�й (баr;терuя)-прототр6ф
ний; 3- первісним обміном. 

Протофпозма (первuчньzй луб)-ПРОТО-
флоема. 

Протохпорсфипп-протохлорофіл(-лу). 
Протрактор-протрактор( -ра). 
ПРОХОД, mеаtus-пгохід (-х6ду); 

п. задний, апus-відхідник(-ка). 
Проходной (рьzба)-мандрівний, пере

х6.кий. 
ПроцеЖивание-проціджування. 
процепьны�й (поавоноr;) - процельниЙ; 
угнутий; спереду. 

Процесс, ргосеssus-процес( -су). 
Прочность-тривкість( -кости). 
прочны�-тривкий •. 
Прудовик, Lіmпаеа-петрик( -ка). 
Прудовоі ,stаgпаlis-ставовИЙ,ставковИЙ. 
Прусак, Blatta germanica - прус(-са), 
rt тарган( -на) рудий. 
прут-прут(-та). 
пры�ающийй (жuвоmное)-стрибун(-на); 

(sа1tаtогіs)-стриБУ-ЧиЙ. 
Пр ы�ок-стриб6к(( -бн:а). 
пря'дипьны�й (желеаа)-пр.яднИЙ:. 
ПРЯМОЙ (деленuе)-пр6стий; (ровНblЙ)-
прямий; 
п. кишка, intestinum rectum - кут

ня, пр6ста кишка. 
прямокишечны�-кутневий:.. 
прямокры�ьlіi - простокрилий; (-пь.е, 
Огthорtега)-простокрИльці. 

Прямостоячиі (аародЬІШ) - прямий; (С'
,мяпочr;а)-стоячий 

псаммофипьны�--,.пісколюбний,' псамо-
фільний. . 

Псаммофит-псамофіт(-та); рослина 11,
скова. 

Псевдоги н ы�псевдогіни •. 
Псевдококон - ніби6пряд(-да), ніБИЗt\'
мотка. 

Псевдоморфоза, pseudomorphosis - під
мінка, псевдоморф6::іа. 

Псевдонавицепла, pseudonavicella-nce-
вдонавіцеля, нібич6вник( -ка): 

Псевдо паразит-псевдопаразит( -та )-. 
Псевдоппазмодий-псевдоплазм6дііі:{ -ін). 
Псевдоппанктон-псевдопланкт6н(-ну) . 
ПсеВДОПОДИR, рsеudороdіum-псевдоп6-

дія, нібиніжка. 
ПсеВдоредукция-псевдоредукція. 
Псевдоспора-псевдосп6ра. 
Псипофит-псилофіт(-та); рослина са-
ванна. 

Психический, psyChicus-психіЧниЙ. 
Психопогия, рsусhоlоgіа-психол6гі.я. 
психомоторны�,, РSУСhоmоtогіus-пси-
хомотор6Вний, психоруховИЙ. 

психосензорны�й (ценmр)-психосенЗбр
ниЙ. 

ПСИХОфизина-психофізика. 
Психофизиопогия - психофізіолбгія:, 
фізіологічна психолбгія. 

Психофизический - пснхофізИчниЙ. 
психрофипьны�й (ба"mерuя) - психро
фільний, холодолюбний. 

Психрофит-психрофіт(-та); рослина хо-
л6дного фунту. 

Псороспермии-псороспермії. 
Птенец-пташеня( -няти). 
птенцовы�и (пmица, Пlldісоllus)-нагніз,ц-
ний. . 

птерергаты�птерергати;; роб6чі мураш.-
Н:Й з зачатк6вими н:рЙлами. 

Птерили~-птерилія, пербвина. 
Птиалин, рtуаliпum-птіялін(-ну). 
Птица, аvіs-птах(-ха). 
Птицемлечнин, Огпіthоgаlllnl-рЯстка. 
ПтичиЙ-пташИниЙ. 
Птомаин-птомаїн(-ну). 
пубертатны�и (желеаа)-пубертатниі'і. 
пугпивы� •• timidus-полохлИвиЙ. 
Пуговка (IJ.a ycur;ax растенuй)-круже-
. чок(-чка) зачіпний. 

пузы�ек,, vesiCllla-пухирець( -рця). 
пу3ы�ник,, Colutea arborescens-Mixyp

ник(-ка); Cystopteris - паперушина; 
Torilis - опуцьки(-ків). 

пузы�чатка,, utгісulагіа-ПУХИРНИК(-ІШ.). 
пузы�чатковьlеe (пуаьzрчаmьzе, Lentibu

lагіасеае )-пухирчасті. 
пузьlрчаїы�и (стадuя)-пухирчастиЙ. 
пузы�ь,, vesica-Mixyp( -ра); . 

п. мочевой, vesica urinaria-:u:ixyp 
(-ра) сечовИЙ. 

Пульпа, рulра-пульпа, м'якушка. 
ПУПЬС, рulsus-пульс(-са), жИвчик(-на). 
пупьсаторны�,, pulsatoris - пульсат6р-
нии. 

Пупьсация, pulsatiO-ІІУльсув/1JШ.Я. 
ПупьсирующиА-пульсаціЙниіі. 
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Пума, Felis сопсоlог-пУма. 
Пуп, umbo-пуп (пУпа);(бот.)-tулька. 
Пупавка, Апthеmіs-роман(-иу). 
пупковидны�-пупкуватий •. 
Пуповина (пупочныlй панатип, funicu

lus umbilicalis)-пупковий мотуз6к 
( -зкВ). 

Пупок, umЬШсus-пупець( -пцл). 
пупочны�,, umЬШсаlis-пупковИfi. 
Пурпур (арuтельныl)-пурпур(( -ру). 
Пурпурин-пурпурин( -ну). 
пурпурны�й - пурпур6вий, пурпур ний , 

багряний. 
Пустел'га, Falco tіппuпсulus-бориві-

тер(-тра). 
ПУСТОЙ, vacuus, саvus-пор6жній. 
Пустота, vacuum, саvum-пор6жнява. 
Пустотел ы�-порожиистий •. 
Пустоwь-пУстище. 
пусты�H ны�й , dеsегtus-щ~стИнниЙ. 
пусты�І1 ,dеsеrtum-пустиня, пустеля. 
ПУСТblРНИК, Lеопuгus-собача :кропива. 
пусты�ь-пустир(-ря) •. 
Путина-плав(-ву). 
Пух, lапugо-пух(-ху). 
пухлы�-пухлий •. 
Пухнуть-пУхнути. 
пуховой-пуховий. 
Пухоед, Рhilорtегus-пухоїд( -да); (-еАы�, 
Mallophaga)-вошИці. 

пучеглазы�,, ехорhtаlmus-витрішкува
тий, банькатий. 

пучковы�й (камбuЙ)-пучк6виЙ. 
пучкожаберны�,, LорhоЬгапсhіі-пучко

зЛбрі. 
Пучок, fаsсісulus-пуч6к(-чка). 
Пуwинка-riушИна. 

Раб (мgравей)-раб( -ба). 
Рабдом-рабд6м:.(-ма); відповідник па
лич6к і :к6лбочок у м'якунів та чле
ноніжців. 

Рабдомер-рабдомер(-ра); складник раб
д6ма. 

Работа-роб6та, праця. 
Работос n особ н ость-пріщездатність( -но-

сти). ~ 

Рабочие (у hace1Lo.Mblx)-робітникИ; ро-
бітниці. 

Рабочий (у пчел)-роб6чиИ. 
Равновесие-рівновага. 
равномерны�й (деленuе)-рівномірниИ. 
Равноногий, isopodus-рівнон6гиИ. 
равноресничны�-рівновійчастий •. 
равноспоровы�-рівносп6рі •. 
радиальны�,, гаdіаlis-променевии, ра-
діЛльниЙ. 

РаДИОЛI1РИИ (лучuст1LU, Radiolaria)
променяки; (ед. ч.)-променkк(-ка). 

Радиус-прбмінь( -меня). 
Радужина, радужница (оБОЛОЧ1Lа радуж-

нал, ігіs)-весел:ка, обол6на веселк6ва. 
радужны�й (оболочка)-веселк6виИ. 
Радул а (терка, гаdulа)-тертуш:ка. 
Разбухать,-нуть-набрякати, наБРЯRНУ-

ти. 

РазБУхwиЙ-наБрЛклиИ. 

р 

пуwисты�-пухнатий •. 
Пуwнина-хутро. 
Пуwница, Eriophorum пухівки 

(-в6к). 
ПуwноЙ-хутрЯниЙ. 
Пуwок, lапugо-пуш6к(-шн:у). 
Пуща-пуща. , 
Пчела, Аріs-бджола. 
пчелины�-бджолиirии,, бджоляний. 
Пwеница, Тгіtісum-пшенИця. 
пwеничны�-ІІшеничнии •. 
пы�ица,, Peziza-кіВШИНІ~а. 
пы�ма,, Tanacetum vulgаге-пИжмо. 
пы�евиднH ы� й-порохуватий. 
пы�инка-пилина •. 
ПЬJЛить-пилити, порошИти. 
пы�ьник,, anthera - пил6чня, голівка 
пиляк6ва. 

п ы�л ьца (цветень )-пил6І~( -лн:у). 
пы�ьцевой-пилковий •. 
ПЬJЛьцевход (семлвход, тісгоруlе)-вхо
дець (вхідцЛ). 

пы�ьцеголовник,, Серhаlапthега~булат-
ка. 

пы�ьцелистик-лист6к(-тн:а)) пишш6виИ. 
пы�ей,, Аgгоругum-пирій(-ріІ6). 
Пяденица, АЬгахаs-плямник( -Еа); 

П. наСТО.ящая" Gеоmеtга-п'ядУн(-на). 
ПI1СТЬ, mеtасагрus-п'ЯСТОК(-ТRа). 
Пяти гнездн ЬІЙ (плод)-п 'ятисусічниИ. 
Пятипалость-п'ятипалість( -ло сти) . 
пятипалы�-п'ятипалий •. 
ПRтка, саlх~п'ята. 
пятнисты�,, maculatus-плямИстиЙ. 
ПЯТНО, macula-плЛма. 
пяточны�-ступаR6вий;; 

п. кость, саlсапеus-ступак(-ка). 

Разведе н ие (воаделыlанuе)-вир6щуван--
ня, вик6хування, плеканнЯ. 

Разветвление-розгалуження. 
разветвленны�-розгалужении •. 
Разветвл'яться ,-виться - розгалужу-
ватися, розгалузитися. 

Развивать,развить,-ся-розвивати, роз
вИнути,-ся. 

Развилина-р6звилка, розс6ха. 
развилисты�й - розвилчастий, розс6ху-

вати:а. 
Развитие-р6ЗВИТОІ{( -тку). 
Развитой (чувство)-розвИнениИ. 
Развлечение-розвага. 
Разводить ,-ся ,-вести ,-CI1 - розв6дити, 

-ся, розвестИ,-ся. 
Раз водка , сultuга-р6звід( -воду). 
Разгиб, ехtепsus-р6згин(-ну). 
Разгибание, ехtепsіо-розгию1ння. 
Разгибатель, extensOl' - розгинач(-ча), 
розгинальний "М' лсень( -сня). 

Разгибать, разогнуть -розгинати, ро
зігнути. 

Разгибающий (мускул)-розгина:ч( -ча). 
Раздвоение, bifurcatio, dichothomia

роздв6єння. 
раздвоенны�,, bifidlls-роздВ6ЄнИЙ. 
раздельнолепестны�й (венчuк)-вільнопе
ЛЮСТRбвиЙ. 
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раздепьнопопы�-різностатій.. 
раздепьны�й (лuст)-роздільниЙ. 
Раздражающий, іпіtаns - Іюдразний, 
дратівюій. 

Раздражение-подразнення. 
Раздраже нн ы� и-подразнениЙ. 
Раздражимость - подразливість( ~вости). 
Раздражитепь-подразник( ~Ka). 
раздражительны�,, irritabilis - дразли-

вий, дратівливий. 
раздробпенны�-роздр6блений;; (о' Уіо
стu)-розтр6щений, розміжчений. 

Раздробпять ,-бить ,-ся - роздробл.яти, 
роздробити,-ся; (о Уіостu)-розтр6щу
вати, розтрощити,-ся, розміжчувати, 
розміжчити ,-ся. 

разжевы�аниеe (пuщu)-розж6вування. 
разжевы�ать,, разжевать-розж6вува'І'и, 
розжувати. 

Раапагать,-жить,-ся - розкладати, роз
класти,-ся. 

Раалитой, diffllSllS-розлитий, розплйв
частий. 

Раапожение-р6зкла,д(-ду). 
Размепьчать ,-чить - .црібнЙти, роздріб-

н.яти, роздрі6нЙти. 
Размел~чение-роздрібнення. 
размельченны�-роздрібнений •. 
Размещение-розміщення; (рuсполо:ж:е-
нuе)-розташування. 

Размножаться ,-житься - мн6житися, 
розмн6жуватися, розмн6житися. 

Размножение-розмн6ження. 
размы�аниеe (тОУіu)-розмикання. 
размьlнатепьны�и (СОУірuщенuе)-розмич-

ний. 
Разновидность, vагіеtаs-відмінок( -нка). 
Раанодом ность-ріанохатність( -ности). 
Разнолиственность - різнолйстість(-то-

сти). -
Разнообразие-різноманітність(-ности). 
разнообразны�-різноманітний •. 
Разнопопость - різностатість(-тости). 
разнополы�-різностатій.. 
разноресничны�-різновійчастий •. 
Раанородность - різнорідність( -ности). 
раанородны�-різнорідний •. 
Разноспоров ы�-різносп6рі •. 
разноцветны�й - різнок6лірний, різно-
барвиЙ. 

Рааобщение, іsоlаtіо-роз 'єднання. 
разомннуты�-розімкнениfi.. 
разорванны�,, laceratus - розірваний, 

роздертий; (об uреале, disjllnctus)
переривчастий . 

Разрастание, proliferatio - розростан
ня. 

Раарастаться,-стись-розростатися, роз
ростися. 

Разрастающийся-розрісю\:й . 
Раз рез , іnсіsіо-перекрій(-кр6ю), пере-

тин(-ну). 
Разрезан н ы�-розрp Ізаний, розт .ятий. 
Раарезной, incisiVlls-розрізнИЙ. 
разрезы�атьb ,-зать-розрізувати, розрі-

зати, розрізати, розтинати, розт.яти. 
Рааруwение-руйнування. 
Разруwенн ЬІЙ (тУіань )-з:руЙн6ваниЙ. 
разры�,, гuрturа-розрив( -ву). 

разры�атьb ,-зорвать ,-Сf\-роарив.ат![, ро-
.зірвати,-ся. 

Раз .. едан ие-роз 'їдання. 
Раз"Ьедать ,-ест!>-роз' їдати, роз 'їсти. 
Раз"ЬедающиИ-роз'їднИЙ. 
Раз"Ьеден 1\ ы� й-роз 'їдений. 
Раз-ьединение-роз'{:днашш; (нервн. то-
Уіu)-розімкнення, р6змик(-ку); (про
цесс)-розмикання. 

Раз"ЬеДИНf\ТЬ ,-нить ,-ся - роз' {:днувати, 
роз'єднати, розлучати, розлучити; (о 
нерв'/-/,. тОУіе)-розмикати, розімкнУти, 
-ся. 

Район-рs,й6н( -ну). 
Районизация-районізація, районуван

ня. 

РаЙонировать-районувати. 
Райсная птица, Paradisea ароdа-р.lій
ський птах(-ха). 

Ран, саnсег-рак(-ка); 
р. отwеriьнин, Pagurus - раВJ1инець 

(-нця); 
р. речной, Astacus, Potamobills-рак 

річний. 
Ранитни" ; CytiSlls-зін6вать( -ті). 
Рановинз, соnсhа-черепашка; 

р. УWНЗf\, concha аuгісulае-ск6f1ка 
вушна. 

Рановинна-черепашечка; (водорослей)
ск6єчка. 

раковинны�й (:ж:елеза)-черепашковии. 
PaKOBbl8 wейки (горлец, Polygonum Bis-
tогtа)-ракові шийки. 

ранообразны�,, Сгustасеа-ракуваті. 
Pakywka-ск6Йка. 
рануwковы�-скойк6виfi;; (ра'lе1\:, Ostra-
соdа)-скойчак(-ка). 

Рами,· Boehmeria (Urtica) nіvеа-r,и-
тайська кропива. 

Рана, vulnus-рана. 
Раневой (проБУіu)-рановйй, раНІшfi. 
ранены�-ранений,, поранений. 
Ранить, поранить - ранити, поранкти. 
Ранний-ранній. 
Рапс, Brassica Napus уаг. оlеііега-

ріпак(-ка). 
Раса:.....р.аса. 
раснидисты�-розл6гиft.. 
Раснручиваться - розкручуватися, роз
крутитися. 

Раснрь,вание (nлода)-лускання; (глuа)
розплющування; (ртu)-розтулЯння. 

раснры�ающийсяя (плод)-розлуснИЙ. 
раснры�ь'й-розкритий;; (о глuзuх)-роз
плющениft~ (о рте) - розтулений; (о 
nлоде) - розпуснутий. 

Распад , dеtгіtus-р6зпад(-ду). 
Распадаться,-пасться -- розпадатися, 
розпастися. 

Расппожение---'розпл6джування:, розпл6-
д'ження:. 

Распопзаться ,-ЗТЯСЬ-РОЗІювзатися:, роз
повзтИся,розлазитися:,розлlзтися:. 

Распопожение (лuстьев) - розташуван
ня. 

Расправипка---розпиначка. 
Расправпение -'розправляння, розпр6-
стування; (на рuсnравUЛУіе)-роаШІ
нання. 
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РаСПJ?авпять ,-вить-розправл.я.ти, роз
правити; ("РЬІIlЬЯ) - розпр6стувати, 
розпростати; (на расправиll"е) - роз
пинати, розіп'.я.сти. 

Распредепение - розп6діл(-лу), розмі
щення. 

f'аспредеПЯТI> ,-депить ,-ся - розподіл.я.-
ти,-ся, розподілИти,-ся. . 

распростерты�й (лuсm)-далековідхиле
ний, розправлений. 

Распространение - поширення, розпо
ВСl6дження. 

Распространен н ЬІй-поширений, розпо
всІ6джениЙ. 

РаспростраНЯТI> ,-нить ,-ся - ширити, 
поширювати, поширити,-ся, розповсІ6-
дити,-СЯ. 

Распрямпение - випр6стування, випро
стання. 

Распус кан ие (цвеm"а)-розпукування. 
Распусиаться,-СТИТІ>СЯ - розпукувати. 

-ся, гозпукатися; (Q деревья..х) - роз
,виватися, розвинутися. 

Распустившийся (цвеmо")-розпуканиЙ. 
Распухание-розпухання. 
РаспухаТI>,-пухнуть - розпухати, роз-
пухнути. 

РаспухшиЙ-розпухлиЙ. 
Рассадник (ж:uвоmныl)) - розплі,l!НИК 

(-ка). 
рассасы�атьсяя ,-сосаться - розсисатися, 

розіссатися, розх6дитися, розійтися. 
Рассеи ван ие-р озсівання. 
РассеиваТI>,-сеЯТI>,-ся - розсівати,-ся, 

розсіяти,-ся. 
РассеиаТI>,-сеЧI> - розсікати, розсікти, 
розтинати, розт.я.ти. 

Рассепение-розселення. 
РассеПJПЬСЯ ,-питься-розсел.я.тися, ро.з
селитися. 

Рассечение, sectio - р6зтин(-ну); (про-
цесс) - розтинання. 

рассеченны�-розт.я.тий,' розсічений. 
рассеянны�-розсіяний •. 
Расспабпение, аtопіе.-розсл~блення, ос

лаба. 
РасспаБПЯТI> ,-спабить - розслабл.я.ти, 
розслабити. ' 

Расспаивание, delaminatio - розшару
вання. 

Рассматривание-розглядання. 
Рассматривать-розглядати, роздивл.я.-

тиск. \ 
РаССЬJПать .-ся-розсипати ,р озсИпатися. 
Раствор, sоlutіо-р6зчин( -ну). 
Растворение - розчин.я.ння; (сахару) -
розпускання; (ж:uд"осmu) --'розве~е
ння. 

растворенны�й - розчинений, розпуще
ний; розведений. 

РаСТВОРИМЬІЙ (вещесmво)-розчИнниЙ. 
PacTBop'J'I'I'1> ,-ить ,-ся - розчин.я.ти, роз
чинИти,~ся. 

Растворяющий-що розчин.я.є; (вещесmво) 
-розчИннИк(-ка). 

Растение-рослина; 
р.-компас. р. номпасное - к6мпасна 
рослина. 

Расти-ростИ. 

а;1ОВНПК б:О:ІОг:чнаї терміноп гіl-5. 

Растигор, Теисгі'иm Сhаmаеdгуs-само
сИл(-лу). 

РаститеПЬНОСТI>-рослИнніСть(-ности). 
раститвльноядны�,, phytophagus - рос
линоУдниЙ. 

раститепьны�й (пuща)-рослИнниЙ. 
Расторопша, Chondrilla - тростом6Jtоч 

(-чі). 
Растресиавш иИся-потріСІ~аниЙ. 
Растрескивание-лускання, розтріску-
вання. 

РастрескиваТl>ся-лускати, тріскатися. 
Раструб , осhгеа-рукавчик( -I~a). 
Растягивать ,-ся - розт.я.гувати, розтя-

гати, розтягнути,-сЯ:.. , 
РастягивающиЙся-розтяжниЙ. 
Ра ст яжв н ие, di sto rsi о-р6зт яг( -гу) . 
РаСТЯЖИМЬІЙ - розтяжнйй, розт.я.гли-

вий. 
растянуты�-розтлгнений •. 
РаСХОАИМОСТЬ (прuзна"ов)-розбіжніСТь 

(-ности). 
Расходиться (о прuзна"ах)-розбігатися. 
F'асходник (очumок, Sed1im) - очиток 

(-тку). 
Расходящийся, divergens - розбіжний, 
розхі~нИЙ. . 

Расхождение (прuзнаков, divergentlO)
розх6дження, р6збіг(-бігу). 

Расчпенение-розчленування. 
расчпененны�й (lшнечносmь)-почлен6ва
ний. 

РасчпеНЯТI> ,-нить ,-ся - розчлен6вува
ти, розчленувати,-ся. 

Расширеliие, dilatatio - р6зшир( -ру); 
(процесс)-розширення, розшир.я.ння. 

Расщепина, fіssuга-щілИна. 
Расщеппен ие-розщеплення. 
Расщеппять ,-ПИТЬ ,-ся- розщеплювати, 
розщепити ,-ся. 

Рафида-рафіда. 
Рафи/я. Rз,рhіа-рафія. ' 
Раффпезия, RaffleSia-рафJtезія. 
рацемозны�и (соцвеmие) - рацеи6зниfi; 

з неозначеним р6стом. 
Рачен-рач6к( -чка); 

р. СОПЯНОЙ, Artemia salina - солонич-
н:а. r 

Рвота, vоmіtus-блюв6тина; (процесс)-
блювання. 

Рдест, Potamo gеоп-рдесник(-ка). 
PAeCTOBble, N ajadaceae - різухуваті. 
Реагировать-реаrувати. 
РеаlСтив-реактив( -ву). 
Реантиви ЬІй-реактивний. 
Реаицкя-реакці,я: . 
Ребеиок-дитИна. 
реберны�,, costalis-ребр6виЙ. 
РеБРИСТЬІЙ , соstаtus-ребр6ваниfi. 
Ребро, соstа-ребр6. 
Реброви ки , ·Ctenophora - реброплави; 

(ед. ч.)-реброилав(-ва). 
реБры�ко-реБерце •. 
Рев-рев(-ву). 
Ревень, Rheum-ревінь( -веню). 
Реверзия, геvегsіо-реверзія; повор6т 
до предківських форм. 

Ревун, Mycetes' sепісulus-ревун(-юl). 
Регенерация, геgепегаtіо-реl'енерація. 
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Регенерированн ы1-реrенер6ванйй •. 
Регенерировать-реrенерувати. 
Регресо, regressus-perpec( -су). 
Регрессивн ы1-реrресивний •. 
Регрессировать-реrресувати. 
Регресси .. (воаврат, геgгеssіо)-реrресія. 
Регулирование-реrулюванн.я .. 
Регупировать-реrулювати. 
регулы� ,mепsеs-рerули, місячка. 
регулярны�,, геgulагіs-реrул.ярний. 
Редисна, Raphanus sativus (var. Ra-

dісulа)-реї!;ька. місячна. 
Реди .. -реДія. 
Редний-рі,цкий; (лес, хлеб)-рідкий, 66-

рі));ниЙ. . 
редковопосы�-рідковол6си:!і . 
Редунтаза-редуктаза. 
редунционны�-редукційнии •. 
Редунция (xpomamuha)-реДУlщія. 
Редька ," Rарhапus-ре,цька. 
Режим-режим( -му). 
Резан ,Fаlсагіа-різак( -щі). 
Резать-різати. 
Резеда, Rеsеdа-резеда. 
Резедов ы1,, Rеsеdасеае-резедуваті. 
Резервуар-резервуар( -ра). 
Реаец, dens іпсіsіvus-різак(-ка) .. 
Резистенци .. -резистfшція, 6пір (оп6ру). 
Реакий-різкий, г6стрий; (голос)-про-
низливии. -

Резонатор-реЗ0натор( -ра). 
Реаорпция, геsогрtіо-рез6рпція, вбп-
рання. 

Резул ьтат-наслідок( -ї!;ку). 
Резуха , АгаЬіs-гусимець( -мця). 
резцовы�-різак6вий •. 
Ренапитул"ци", recapitulatio - рю{апі-

тул.яція, повт6рення. 
Репинт-релікт(-ту) . 
релинтовы�,, геliсtus-реліктовиЙ. 
Репьефн ы�-рель~фний •. 
Ремез, Remiz репduliпа-ремез(-за). 
Реотаксис-реотакса; орієнтування на 
течію води. 

Реотропизм--:-реотропізм( -му). 
Репа, Brassica Rара-ріпа. 
Репейнин, Аgгіmопіа-парИло. 
Ресница, сіlium-вія. 
ресничаты�,, сіliаtus-вшчастий. 
Ресничка-війка; 

р. мерцательная-мигучка, війка J\lП
~.,. готлИва. 

ресничны�,, Сіliагіs-війк6вий; 
р. инфузории, Сі1іаtа-інфуз6рі ї вій

часті. 
респираторны�й (апumелuй, respiratol'is) 

-ї!;ИШНИИ. 
Реституция, restitutio - реституція; 

здатність відновл.яти втрачене. 
ретинулярны�й (mкань, reticularis)-pe

тикул.ярнии, сітчастий. 
Ретина, геtіllа-ретина, сітківка. 
Ретинупа, геtіпulа-ретинуля, сітківоч-

на. 

Рефпекс-рефлєкс( -су). 
рефпективны�-рефлективниfi.. 
Рефлекторн ЬІЙ, ref1ectori us-рефлеь:т6р-

нии. 
Рецептор-рецептор( -ра). 

Ре цессивны�,, гесеssіvus-рецесИвниЙ. 
Речной, fluviati1is - річний, ріЧКОВИЙ. 
Речь-:м6ва. 
реwетчаты�,, ethmoida1is, cribrosus
решітчастий. 

Ржавчина - іржа, (раст. , Puccinia)-
іржа. 

ржавчинны�й (грuб)-іржастий. 
ржавы�-іржавий •. 
Ржанна, Сhагаdгіus-сИвка. 
Ризоид-риз6їд(-да). 
Ризоморфа - РИЗ0м6рфа, пакорінь (-КО-

реня). 
Ризоппаст":""ризопласт( -та). 
Рис, Огуzа-риж(-жу). 
Ритм-ритм(-му). 
РитмическиЙ-ритмічпиИ. 
Риф-риф( -фу). 
рифовы�й (клеmка)-рИфовиЙ. 
Рифообразующий-рифотв6рниИ. 
рициновы�й (maCIlO)-РИЦИНОВИИ. 
ровны�-рівнии.. - . 
Рог, cornu-pir (р6гу). 
рогаты�,, согпutus-рогатии. 
Рогач. Glаuсіum-мач6к(-чку). 
Роговица. согпеа-рогівка. 
Роговой, согпеus-роговий; 

р. вещество-рогіВНИІ{(-ка). 
Рогоз. Турhа~рогіз(-г6зу). 
Рогопистнин, Ceratophyl1um - кушl\р 

(-ру). 
рогопистны�,, Сегаtорhуl1асеае-куши-

рупаті. 
Род. gепus-рід (р6ду). 
Родипьница-роділля, породілля. 
родильны� •• рuеl'рега1іs-р6,цивний, r: J-

лог6виЙ. 
Родители, рагепtеs-батькИ. 
Родитепьс~иЙ-батьківськиЙ. 
Родичи-р6дичі, родакЙ. 
Родничок, fопtісulus-тім'ячко. 
Родной-рідний. 
РОДОВОЙ (прuанак)-роДовИЙ. 
Рододендрон, Rhododelldron - рододенд-
рон (-на). 

РоДоначальник-прабатько. 
Родословкая, gепеаlоgіа-родовід( -в6ду). 
Родофиппин-родофілін( -ну). 
Родствен ни к-р6дич( -ча). 
Родственность-спорідненість(-ности). 
родственны�-споріднений •. 
Родство-споріднення. 
РОДЬІ. рагtus-р6диво, п6л6ги. 
Роение (процесс)-роїння. 
Рожать, РОДИТЬ-РОДИТИ, породИти, при

вести. 
Рождаемость-нар6ї!;жуваність( -ности). 
Рождаться ,-ДИТЬСЯ-РОї!;Итися:,нар6джу-

ватися, народитися. 
РОЖАен ие-нар6дження. 
Роженица-роділля, породілля. 
Рожок-ріж6к( -жка). 
Рожь, Secale-жИто. 
Роза, Rоsа-,тро.янда; 

р. иерихонская, Anastatica hierochu-
l1tіса-єрих6нсьна р6за. 

Розетка-розетка. 
Розмарин, Rоsmагіпus-розмаЙрИн(-ну). 
Розов ЬІЙ , rоsеus-рожевий. 
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розоцветны�,, Rоsасеае-розоцвіті. 
Рой-рій (роя). 
Ромашка, Matricaria - ромашка; Chry-
sапthеmum-ма,РУна. 

ромБовидны�й (ям~а)-ромбуватии. 
Ронять (лuетья)-ронИти. 
Роса мучнистая - роса борошниста' 
(ложная)-попелюха поверхнева. ' 

Ро сп blй-р6слий , р6славий; (о раеmе
нии)-буйний, гінкий. 

Рост-зріст (зр6сту); (процеес)-ріст (р6-
СТУ), зростання. 

ростковы�и (елой)-паростковий. 
Ростовой (движение)-ростовИЙ. 
Росток-паросток(-тка), парость(-рості); 
(пророетающего аерна)-кілець (кіль
ця). 

Росянка, Dгоsега-росИчка. 
Рот, 08 (огіІО-Рот (р6та). 
ротаторны�й rotatorius - ротат6рний, 
кол6вертниИ. 

Ротация (круговращение, rotatio) - ро-
тація, оберт6вий рух(-ху). 

Ротовой, огаlis-ротовИЙ. 
Роща-гай (гаю). 
Роющии (лапа)-гребнИЙ. 
Рубашка амеиная-лин6вище зміїне. 
рубежны�-рубіжний,' граничний. 
Рубец (елед листовой, PhYllula)- рубчик 

(-ка), слід6к(-дка); (часть желуд~а, 
гumеп)-рубець.( -бця); сісаtгіх-шрам 
(-ма)" руБЄць(-БцЯ). 

рубцеваты�-шрамуватий,' рубцюватий. 
РубчаТЬІЙ (ткань)-рубчастий. 
Рубчик, сісаtгісulа-шрам6к(-мка). 
Рудимент, гudіmепtшn-ру,цимент( -та), 
залишо1t( -шка). 

рудиментарны�,' гudіmепtЮ'іus - руди-
ментарний, залишк6виЙ. 

Рука, mallus-РУ1tа. 
Рукав, геtісulum-РУЮlв(-ва), сітка. 
рукокры�ьlеe (летучие ,мьzши, Chiropte-
га)-РУКОRрилі, кажани. 

РуконогиЙ-рукон6гиЙ. 

сабпевидны�й (яйцекЛад, лuет)-шаблю
ватий. 

Саванна-савана. 
Сагиттал ьны�й • sagi ttalis-саrіТальний, 
стрілуватий. 

Саговники. Сусаdаlеs-ператі. 
саговы�и - сarовий; (пальма, Metroxy
lоп)-саrівка, сМове дерево. 

Сад-сад( -ду). 
Саджа (KonьzтKa, Syrrhaptes paradoxllS) 
-саджа. 

Садиться. сесть-сідати, сісти. 
СаДОВQдство-садівнИцтво. 
садовы�.. hогtепsіs-садовЙЙ. 
Сажать, садить-садити. 
Сазан (карп, Cypl'il1US саrріо)-к6роп 

(-ропа). . : 
Сайга. Saiga tаtагіса-Сугак( -ка). 
сакрапьны� •• sасгаlis-сакральний, І<РИ
жовИЙ. 

Саламандра, Salamal1dra - саламанд
ра. 

с 

Рукоятка (ру~оять, mапuЬгіum)-дер
так(-ка). 

Рулевой (орган)-правильний, стерно
вий; (перо)-кермівка, пер6 правиль
не. 

Руль (орган)-правИло. 
Русло (кровяное)-струм(-му). 
Рута. Ruta-рута. 
рутовы�e (по..меранцевЬІЄ, Rutaceae)-py-

туваті. 
РучеЙники. Тгісhорtега-волохокр:Ильці. 
Ручно й-ручний. 
ры�а.. Piscis-рИба. 
ры�ец,, Vimba-рибець( -бцЯ). 
ры�ешка-риб'я •. 
ры�ий-риб'ячий;; (жuр)-трин (трину)~ 
рьlБны�и (яд)-рИбниЙ. 
рьlБовидны�-риБуватий •. 
ры�оводство-рибництво •. 
ры�оповство-рибальство •. 
ры�орааводня-рибов6дня •. 
рblжеваты�-рудуватий •. 
ры�ий-рудии •. 
ры�ик •• Camelina - рижій(-ію); (гриб, 

Lactaria dеliсіоsа)-риж6к(-жка). 
ры�о-рило;; (y,m.)-рИльце. 
ры�ьце •• stіgmа-приймочка; 

р. матки, orifici ит uteri - уразове· 
вічко. 

ры�ь,' Lупх-рись(-ся). 
ры�ь-рити,' гребти. 
ры�ься,-ритися;; (о птuце)-гребтИся,. 
п6рпатися. 

ры�лость-пухкість(-кости).. . 
ры�льІйй (ткань)-пухкИЙ. 
РЬічанке-рикання; (о еоба~е)-гарчання. 
Рябина, SогЬus-гороБЙна. 
РЯбой-рябии, таранкуватий. 
Рябчик (растєние, Fгіtillагіа)-рябчик 

(-ка); (птица, Bonasus silvestri8)
оряб6к(-бка). 

Ряд. огdо-ряд(-ду). 
Ряска, Lemlla-рЯска. 
рясковы�,, Lеmпасеае-РЯСІ{уваті. 

Сапангана, СоllосаІіа fuciphaga-са.:rЯн
raHa. 

_Салат. Lactuca sаtіvа-салата; 
с. ДИНИИ, L. sсагіоlа-какИш(-шУ). 

Сапо, веЬит, adeps - сало. 
Сальвиния, Salvinia- сальвінія. 
Сальник, оmеl1tum-чепець(-пця). 
сг.льниновы�,, omentalis- чепцевий. 
сальны�,' sebaceus-сальнии. 
Самец-самець( -мцЯ). 
Самка-самиця. 
CaMoдe~Tenb1iOCTb - самодіяльність( -но

сти). 
Самоаарождение. generatio spontanea -
самозар6дження. 

Самоистреблен ие-самонИщення. 
Самооплодотворен ие -самозаплідпеннл. 
самооплодотворекны�й - самозаплідне-
нии. 

самоопы�еtjие-самозапилення •. 
самоопьlленны�-самозапилений •. 
самоопы�л итель-·самозапИльник( -ка). 
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(:амоопы�~ющийея-самозашільний •. 
Самоотравление--самоотрУєнн.я. 
Са мо поедан ие-самоїдство. 
самопроизвольны�,, spontaneus - само-

вільний. 
Сам оразвитие-самор6звиток( -тку). 
Саморегулирование-самореrулюванн.я. 
Самеохранение-самоз6ер еженн.я. 
Сам оетоятел ЬН ЬІЙ (пи mанuе)-самостій

ний. 
Самошит, Вuхus-6укшпан(-на). , 
Сан гвинический, sапguіпісus-санrвініч-
ний. 

Сантал, Sапtаlum-сантал(-лу). 
Сапроб-сапр66(-ба). 
сапрогенны�й (,м,U1~роб) - сапрогенний, 
правдивогнильний. 

Сапропель - сапропель(-лю); гнилький 
мул(-лу). 

СаП РОфит-сапроф іт( -та). 
СаПРОфитизм-сапрофітизм( -му). 
Сапсан, Falco регеgгіпus-с6кіл(-кола) 
мандрівний, сапсан(-на). 

Саранча, Acridi ит-сарана. 
Саркода, sагсоdа-сарк6да; плазма од

ноклі тинних . 
Сарколемма, sarcolemma - сарколема, 

ом'.ясн.я. 
Саркоплазма, sагсорlаsmа-саркоплаз-

ма. 

сары�,' Вutео-кан.я, мишоїд(-да). 
Сахар, Sасr,hагum-цукор( -кру). 
Сахаристоеть - цукристість(-тости), цу-

кру:ватість( -тости). 
сахариеты�-цукристий,' цукруватий. 
сахарны�-цукр6вий •. 
Сахароза-сахар6за. 
сБорны�й (muп)-збірниЙ. 
сБоры� (собраННЬІЙ ,м,аmерuал) - зб6ри 

(-рів). 
Свежий-свіжий. 
Свекпа, Веtа-бур.як(-шl). 
Свербига, Вuпіаs-свербигуз( -за). 
Сверлить-свердлИти. 
Сверло-свердло. 
свернуты�-зг6рнутий,' звинений. 
Сверток (1<ровu)-загусток(-тка). 
сверты�ание-зсіданн.я;; (о 1<ровu)-ски-
пання. 

сверты�атьеяя ,-HYTьe~ - зсідатися, зсі
стися; (о 1<рови) - скипатися, скипі
тися. 

Сверчок, Gry 1I us-цві РКУН( -на). 
Свет-світло. 

-светловолоеы�-ясновол6сий •. 
светлоглазы�-ясно6кий •. 
Светл ЬІЙ-ЯСНИЙ. 
Светл~к, Lampyris посtiluса-світлЯ:к 

(-ка). ' 
Светобо~знь-світлобО.яння. 
Световой (знергuя, лuсm)-світловИЙ. 
световы�оеливьlй-світлотривалий,, ви-
тривалий на світло. 

светолюБивы�-світлолюБний •. 
Светоноека, FuIgora Іаtегпаliа-світл.ян

ка. 

Светоо щущен ие-сві тловідчування. 
светочуветвителыіетьb - світлочутли

вість(-вости). 

светочувствительны�й - світлочутли-
вий. 

Свет~щийея (органus,м,)-світнИЙ. 
Свечен ие-світіння. 
Свинка морекая, Cavia -porcellus-Mop-

сыIаa свинка, мурчак(-ка). 
свиной-свин.ячиЙ. ' 
свинцовы�й (цвеm)-олив'.яний. 
Свинья, sus-свин.я; (y,m,.)-свИнка. 
Свиристель, ВотЬусіlIа garrulus - оме-
люх(-ха). 

свислы�-звислий •. 
Свободнодвижущийея (организ,м,) -віль
норухливий. 

свободнолепеетны�,, Eleutheropetalae-
вільнопелюстк6ві. 

своБодны�й (органus,м,)-вільниЙ. 
Свод (черепа, fогпіх)-склепіння. 
СводчаТЬІЙ , fогпісаtus-склепИстиЙ. 
своевременны�-своєчасний,' вчасний. 
свойственны�,, ргоргіus-властИвиЙ. 
Свойетво-властивість( -вости). 
Связка, ligаmепtum-зв '.язка. 
Связник, соппесtіvum-в'язальце. 
Сгиб-ЗГИН( -ну). 
Сгибание, flехіо-згинання. 
Сгибатель, fIехог-згинач( -ча), м' .ясень 

(-сня) згинач. 
Сгибать, еогнуть ,-ся~згинати,':зігнУти" 

-ся. 

Сгн ивш иИ-зогнИлиЙ. 
Сгуетившийся-загУслиЙ. 
Сгущаться, сгуетитьея-гуснути, ,загу-
снути. 

Сгущен ие-згущення. 
сгущенны�,, сопdепsаtus-згУщениЙ. 
Сегмент-сеІмент( -та). 
сегментарны�й (орган)-се1'ментарний. 
Сегментация-сеrментація,сеrментуван-

ня. 

седалищны�,, ischiadicus - сідничний, 
сідцевий. 

~едеть-сивіти . 
Седина-сивина, сивизна. 
Седло турецкое, selIa turсіса-турецьке 

сідл6. 
седлообразны�-сідластий.. , 
седлы�ко,' ерhірріum-сідельце. 
Седмичник, Тгіепtаlis-одинарник( -ка). 
Седой, сапus-сИвиЙ. 
Сезон-сез6н( -ну). 
сезонны�й (дu,м,орфus,м,)-сезон6виЙ. 
Сейемонаетия-сейсмонастія; рухи 6р-

ганів у рослин під впливом п6тру
сів. 

секодонтны�й (sуб)~СеІюд6нтний, роз
різний. 

Секрет, sесгеtum-секрет(-ту). 
секреторны�,, secretorius - секретор
ний, секрет6виЙ. 

Секреция (оmделенuе, secretio) - секре
ція. 

Селезенка, Ііеп, врlеп-коса. 
Селезеночник, Chrysospleni um-жовтя-

нИця. 
селезеночны�,, sрlепіСUS-КQСОВИЙ. 
Селезе н ь-качур( -ра), селезень( -зня). 
селекционны�-селекцшнии •. 
Селекциl'І, sеlесtіо-селекція. 
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сеnенодонтны�й (ауб) - селе нод6нтнии, 
розмельнИЙ. 

Сеnитра, kaIium піtгісum-салітра. 
Сеnьдерей, Аріum-сел{:ра. 
Сеnьдь , Саsріоlоsа-оселедець( -дцл). 
Сеnягинеnпя, Sеlаgіпеllа-нитИнн:а. 
Семейство, fami Ііа-родина. 
Семенник-сім'люIR(-н:а). 
Семенной , sеmіпаІіs-насінний' (нить) 
-с~м'~ний; (-нны�,' Spermaphyta)
насІННІ. 

Семечки (подсолнуха)-насіннл. 
Семиппацента, semiplacellta - півпля
цента, півп6слід(-ду). 

Семья-сім'я. 
Семя, sеmеп-насінина; (соб.)-насіння; 
sрегmа-сім'л, сперма. 

Семявход, mісгоруlе - входець (вхід
ця). 

семявы�осящийй (проток, ejaculatorius) 
-сім' ЯВИЕі днИЙ. 

Семядопя-прозяМць( -бцЯ). 
Семязачаток, оvulum-насіниий зача

тон:(-тн:а). 
СемяизвеРІ;:сние (злкуллцил, ejaculatio) 
-еян:уляпія, сім'явИпорсн:(-н:у). 

Семянка , асhепіum-сім'Янн:а. 
Семянодопя, cotyledon - прозябець 

(-6п~). 
Семяножка-насіина кіжн:а. 
Семяносец, placenta, spermophorum-

пллцента. . 
СеМЯОбразование-сім'ятв6реннл. 
<Семяпочка, оvulum-зачатон: (-тн:а) на-

сінниИ. ' 
Семяприемник-сім'яприимач(-ча). 
Семяпровод-сім' лпр6від( -вода). 
Семячко-насіннлчн:о. 
Сенокосец, Рhаlапgіum-н:осар(-ря). 
Сенс.ибипизин-сенсибілізИн(-ну). 
Сера (ушнал, сегumеп)-сір:и:а; sulfur-

сірка. 
Серадепя, Оrnithорus-сераделл. 
Сердечник, Сагdаmіпе-жеруха. 
сердечны�,, сагdіасus-серцевий. 
Сердце, сог-серце. 
Сердцебиение, palpitatio согdіs-биття 

серця, 'т6кіт(-коту) серця. 
сердцевидны�-серцюватий •. 
Сердцевина-стрижень( -жия). 
сердцевинны�й (луч)-стрижневии. 
сереБристы�й (оболочка, argenteus)-cpi-

блЯстиИ. > 
Сережка, аmепtum-базьн:а. 
сережчаты�-базькуватий •. 
сернокиспы�й - сірчанон:ислии; (соль)-

сульфат(-ту). І'" 
серны�,, sulfuгісus-сірчании. 
Серобактерия-сіркобактерія. 
сероваты�-сіруватии •. 
серогпазы�-сіi ро6н:иЙ. 
Сероза, sегоsа-сер6за. 
серозны�,, веговив - сер6зний, сир6ват-

нии. 
Серопогический (реакцuл)-серологічниЙ. 
Серп, falx, dгерапіum-серп(-па). 
серповидны�й ,-образны�,, falciformis-
серпуватий. 

Серпуха , Sеггаtulа-серпій( -ію). 

СеРЬІЙ , gгіsеus-сіриЙ. 
сесамовидны�й (кость, sesamoideus)
сеаамуватий, сочевИчниЙ. 

Сестра-сестра. 
Сетеобразующий, reticulosus - сітко
тв6рниИ. 

Сетчатка, геtіпа-сіткіВRа. 
сетчатокры�ьlе,' Neuroptera - сітко-

н:рИльці. 
сетчато-нервны�й (лuст)-сітчасто-жил

н:овий. 
СетчаТЬІЙ , геtісulагіs~сітчастий; (обо
лочrш, геtіпа)-сіТRіВRа. 

Сеть, геtе-сіТRа. 
Сечение, sесtіо-р6зтин(-ну); (процесс) 
-роатинаннл. 

Сеянец (проросток)-рост6н:(-тн:а). 
Сеять-сіяти. 
сжаты�-стиснений,' стИслиИ. 
Сжимаемость-стИсн:ність(-ности). 
Сжи маем ы�-стисн:нии •. 
Сжимать ,-жать ,-ся - стискати, стисну-

ТИ,-сл. , 
Сибирский, sіЬігісus-сибіРСЬІЩЙ; (я.з-

ва, апthгах)-сибірв:а. . 
Сиватерий, Sіvаthегіum-сиватерifi (-ія). 
Сивец, Suссіsа-н:ом6ннин:( -в:а). 
Сивка, Charadri us-сИвн:а. 
Сигиппярия, SіgіlІагіа-сиtілЯрія. 
сигмовидны�,, sіgmоidеus-сигмуватиіі. 
Сидеть-сидіти. 
Сидячебрюхие, SеssіІіvепtгеs-безстеблі, 
сидячочереві. 

сидячегпазы�,, Basommatophora - сид
ньо6н:і. 

Сидячий (форма)-сидЯчиИ. 
Сизоворонка, Coracias gаггulа-ран:ша, 
сивограк( -ка). 

сизоворонковы�,, Согасіdае-рав:шуваті. 
сизы�-сизии •. 
Сипа, vis-сИла .. 
Сипикобласт-силікобласт( -та). 
Сипьн ЬІЙ-СИЛЬНИЙ. 
Симбиоз (сожиmие)-симбі6за, сужиттЯ. 
Симбионт - симбіонт (-та), сужитець 

( -тцЯ). 
СимбиотическиЙ-симбіотИчниИ. 
СимметрическиЙ-симетрИчниЙ. 
Симметрия-симетрія. 
Симмиксис (симмиксия)-симмін:са. 
Симпатический, sуmраthісus-симпатич-

ний. 
симподиапьны�-симподіиний •. 
СимподиЙ-симп6дifi(-іл). 
Симптом, symptomus - симптом(-му), 

ознав:а. 
Симфиз, sіmрhуsіs-симфіза; піврухші-
вий сугл6б(-ба). 

Симфипия-симфіліл; дружнє сужиттЯ. 
Синапсис--синапса. 
Синартроз, synarthrosis - синартр6за; 
малорухливий сугл6б(-ба). 

Синдесмоз, sупdеsmоsіs-синдесм6аа. 
Синдесмопогия, syndesmologia - :синде
смол6гія; наув:а про сполУченнл н:і
ст6в:. 

синеваты�-синюватиfi.. 
синеголовник, Егупgіum-миколаfiчш;и 

(-ків). 
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Сикет~, посинеть-синіти, посИніти. 
Синехт рия--синехтрія; ( І : 

т.я. 
Синий, суапеus-сИній. 
Синица, Рагus-синИця. 
синкарпны�й (гuнецей)-синкарпниft. 
синовиап~ны�,, sYl10vialis -- синові.яль-
ний. 

Синовия, sупоvіа-син6вія; мастило c~'
глоб6ве. 

Синойкия - синоftкія; житл6ве су-
житт.я. 

Синостоз-синост6за. 
синуозны�й (волос, sіl1uоsіs)-сину6зниft, 
;цоторк6виЙ. 

Синус, sіпus-зат6ка. 
СИНХОНАРОЗ , sупсhопdгоsіs-синхон.цр6-

за; хрящова злув:а. 
Синхрони", sупсhгопіа-синхронія, од

�-ІОчас6вість( -вости) . 
СинцитиЙ-синцИтій(-ія). 
Синзкология-синеВ:О,JI6Гія; наУIШ про 
рослинні суспільства. 

синзргиАы�синергіди •. 
синзргисты� (,мьzшцьz)-синергісти; м'.я
сні-одностайнив:и. 

Синяк, Boletus суапеsсеl1s-синял(-в:а); 
Есhіum-син.яв:(-в:а). 

Сип, Gурs-сип (сипа). 
Сиплость-сИплість(-лости). 
сиплы�-сиплий •. 
Сипуха, Tyto alba-сипуха. 
сиреневы�-бузв:6вий •. 
Сирень, Sугіпgа-буз6в:(-зв:у). 
Сирф, Sугрhus-повисЮха. 
Система--система. 
Систематизация-систематизація. 
Систематизировать-систематизувати. 
Систематика-систематив:а. ' 
Систематический-систематичний. 
системны�-системний •. 
Систола, systola-сИстоля. 
Систоли ческий , systolicus-систолічниЙ. 
Ситник, JUПСUS-СИТІ-Іив:(-в:а). 
Ситняг, Неlеосhагіs-гусянИця. 
СИТОВИАНЬІЙ (mрубl\:а)-решетуватиfi. 
ситовниковы�,, Cypel·aceae-ОСОІ{6Ві. 
Сифон-сиф6н(-на). 
скакательны�й (anпараm)-стрибнИЙ. 
Скакун , Сісіпdеllа-В'І6ТІ<а. 
СкаЛИСТЬІЙ , реtl'оsus-св:ел.ястиfi; (обu-
mающuй на Сl\:алах)-снельниfi. 

СкальпеЛЬ-СR{шьпель(-ля). 
Скат, Rаjа-плахур(-ра). 
скаты�аться,, снатиться-ск6чуватися, 
св:отИтися. 

Сначон-св:ів: (cв:6H~'), 
Скважина-шпара. 
снважисты�-шпаруватий •. 
Скворец, sturпus-шпав:(-на). 
Скворечница-шпав:івня. 
СнелеТ-І<іст.ян( -ка). 
Скелетн ЬІЙ (полuпоuд)-СRеЛет6виЙ. 
СнеРАа, Сгеріs--скереда. 
Снлеивание, -аgglutіпаtіО--СRлеювання. 
Снлеивать ,-ить-склеювати, склеїти. 
Склера, SClera-склера. 
Склеренхима-св:леренхіма. 
скперенхимны�-сl\леренхімний •. 

СклерИТ-СRлерит( -та). 
Склеробласт -- СRлеробласт(-та); в:істя
к6ва платіВRа. 

СнлеРОАермит (склерum) - св:леродер-
міт(-та). ,-"--', 

СклеРОТОМ-СRлерот6м( -т6ма). 
Склерофит-св:лерофіт( -та); деревувата 
ШRУР1)листа рослЙна. 

Снлероций, sclerotium - св:лер6цій(-ія) 
ф6рма перег6дньої грибнЙці. 

СколопеНАра, Sсоlорепdга-св:олопендра. 
Скользний, lubricus - в:овзкий, слизь-
RИЙ. 

Снользящий (двuженuе)-в:овзнИЙ. 
Снопа, Pal1dion hаliаёtоs - св:оба. 
Скопление-св:упчення, нагромадження., 
СКОПЛЯТЬ ,- пить ,-ся-св:упчувати, св:уп-
чити,-СЯ, нагромаджувати ,-ся. 

Скопляющий (cucme,ma)-запас6виЙ. 
Скорлупа-ШRаралупа. 
скорлуповаты�-шв:аралупчастиfi.. 
скорлуповы�-шв:аралупний •. 
скоропостижны�-наглий,, раnт6виЙ. 
СкоропреХОАЯ'щий-св:ороминущий, не-
довгorривалий. ~ 

Скорость, celeritas -- св:6рість(-рости); 
(двuжеНUR)-швидв:ість( -н:ости). 

Скорпион, SC01'piO'--св:орпі6н( -на); (во-
дRНОЙ, Nера)-пл6св:ва. 

Скот рогаты�-худ6ба,' снотИна. 
CKOTOBOActbo-св:отарство. , 
Скребень, EChinorhynchus - св:реБЛИR 

( -в:а). 
Скрежет-св:регі т( -готу). 
Снрежетание-св:реготания. 
Снрежетать-св:реготати. 
Скрещивание---:схрещування. 
Скрещивать, - нрестить - схрещувати, 
схрестИти. 

Снрипица, Lactaria рірегаtа-~lОлочаfi-
НИR(-в:а). 

Снрипун, Sарегdа-'св:рипун( -юі). 
Снрученность-св:рученість( -ности). 
снрученны�,, tогtus-св:ручениЙ. 
Скручивание, tогsіо-св:рУчування. 
Скручиваться--св:ручуватися. 
снры�ьІйй (жuзнь, latens) - прих6ва-
ний. 

Скупа, zygoma-вИ.'ІИЦЯ. 
Скуловой, zygomaticus-вИличниfi. 
Снул~птура, sсulрtuга--св:ульпТура. 
СКУЛЬПТУРНЬІЙ-СRУЛЬПТУРНИЙ. 
Снученность-св:Упченість(-ности). 
снученны�-св:упчений •. 
Слабеть, ослабеть - слабнути, ослаба

ти, ослабнути. ~ 
Слабосилие-слабосилість( -лости) , в:в6-

лість( -лости) . 
слаБосильныI-слаБосилий,' в:в6лиЙ. 
Слабооть -,слабість(-бости), в:в6лість, 

(-лости). 
Сла6t.lЙ-елабиЙ, слабкий. 
Славка, Sуlvіа--в:ропив'янв:а; 

с. nopTHo!t, Orthotomus longicaudus-
кравець( -вц.я). 

СлаАНИЙ, dulcis--сол6~RИЙ. 
слаАковаты�-солодЕ{увати~ •. 
СлаАконорень, Polypodium-соло~Йця. 
СлаАость-сqл6)Jв:ість( -в:ости). 
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Спед-слід (-лу). 
·Спеза, lасгіmа-сльоза. 
,спезны�,, lасгіmаlis-слізниЙ. 
Спезотечение, lасгіmаtіо-сльозотеча. 
-епепень, ТаЬапus-6від (6вода). 
Спепнуть, оспепнуть-слlпнути, осліп-
нути . 

.спеповаты�-підсліпий,·. сліпеньюrЙ. 
Спепой, coecus-сліпИЙ. 
Спепота--сліпота. 
~пеПЬIW, Macrospalax microphtalmus-

зінське щен.я:, сліпець(-пц.я:). 
Спива, Ргипив domestica-слИва. 
Спивки (.мОЛО1Lа)-веРШRИ( -ків). 
'Спизевики (грuБыl слuаuстыl,' Мухошу-
сеtеs)-гриби СЛИЗОВИRИ. 

Спизень-слимаR(-Rа); 
с.песноЙ, Агіоп еmрігісогum-маСЛІ6R 

(-ка) лісовий; 
с. попевой, Аgгіо1іmах-слимаR(-Ю1) 

польовий. 
.спизисты�й (оБОЛОЧ1Lа, muсоsus)--слизо-
вий. 

Спизь, muсus-слиз(-зу). 
Спипание, аdhаеsіо--злипання. 
Спипаться,-нуться--злипатися, злипну-
тися. 

'Споевище--слань( -ні). 
слоевищны�-сланевий •. 
споевцовы�,, thаllорhуtа--сланівці( -ців).' 
Сложение, сопstіtutіО-УRлад(-ду), бу-

д6ва. 
.сложноцветны�,, Соmроsіtае-RОШИЧRО-

цвіті. _ 
.сложны�,, compositUS--7складнЙЙ. 
Слоистость - шаруватість(-тости). 
СПОИСТЬІЙ, stгаtus-шаруватий. 
Спой, stгаtum-шар( -ру); 

с. вы�тилающий,, tapetum - вистіл
ка. 

Спон, Еlерhаs-слон(-на) . 
.слоновы�-слон6вий;; ("ость) - слонів-

ка. 

Спух, аudіtіо-слух(-ху). 
Спуховой (нерв, auditus)-слуховИЙ. 
Спучать,-~ить-парувати, спарувати. 
Спучка-парування. 
'Слущивание, desquamatio-злущуваНН5І, 
злущення. . 

.cnblwaTb, успы�ать-чути,' почути. 
Слюна, saliva-слИна. 
СЛЮННЬІЙ (желеаа, salivalis)-,--слИнниЙ. 
Спюнотечение, sаlivаtіо-слинотеча. 
Смазка (вещество)-мастИло. 
Смачивать, смочить -- зм6чувати, змо-
чити. 

Смегма, smegma - смегма; передньо-
ШКУРКQва масть( -ти). 

Сме на-зміна. 
смертельны�,, lеtаlis-смертельний. 
Смертность , mогtаlitаs-смертність( -но-

сти). 
Смертн ЬІй-смертний. 
смертоносны�,, mогsіtапs-смертянИЙ. 
Смерть, mогs-смерть( -ти); (MHuMaR)-
завмертя. . 

Смех, гіsus-сміх (сміху). 
смеwанны�,, mixtus-мішаниЙ. 
Смола-.смола. 

Смопевка, Sіlепе-сміЛRа. 
смолисты�-смолRий,' смолистиН. 
Сморкание-сяканн:я. 
Сморкаться, вы�моркатьсяя - СЯf;атися, 

вИся~,атися. 
Смородина, Ribes-поріЧRИ(-ЧОR); R. nig-
гum-'-смор6дина. 

Сморчок; Могсhеllа-зм6ршки. 
сморщенны�,, plicatus- иом6рщениИ. 
Сморщивание-м6рщення, зм6рщувая-

ня. 

Сморщиваться ,-щиться-зм6рщуватися, 
зм6рщитися. 

Смрад-см6рід( -роду). 
смрадны�,, foetidus-смердЮчиИ. 
смуглы�-смаглий •. 
Снабдить (че,м)-наділити (чим). 
Снегирь, РуггhUlа-сиігур( -ра). • 
Сновидение-сновИддя. 
снотворны�,, somniferus - сновН!:ний, 
снодійний . 

CHbITb, Aegopodium-яглИця. 
Собака, Сапіs-собаRа (.муж. р.). 
Собаки, Сапіdае-собакуваті. 
собирательны�-- збирнИЙ. 
Собирающий (собuрательныl)-- збирнИЙ. 
СОболь, Martes zіЬеШпа- с6боль( -ля). 
Собрание (цветов) - СRупчення, згрома-
дження. 

собственны�,, proprius- властивиЙ. 
Сова, Авіо-сова. 
соверwенны�-досконалий •. 
Совершенство (органuааЦUR)-доскона-

лість( -лости) . 
Совка земпяная, Аgгоtіs-нічнИця . 
Совки, Nосtuіdае-нічницюваті. 
совокупитепьны�й - сполувальний, зли-
жний. 

Совокуппение, соіtus-сполування, зля
гання. 

Совокуппяться;,-питься - сполуватися, 
злягатися, злягтися. 

Совпадающий (подбор)-зОіжниЙ. 
СовремеНН,"IЙ (органuа,м)-сучасний. 
согнуты�-зігнутий •. 
Содержание~вміст(-ту); (в неволе)-три-
мання (в нев6лі). 

Содержимое-містиво. 
Содрогание-здригання. 
Содрогаться,-гнуться здригатися, 
здригнутися. 

Соевой-с6ЄБИЙ. 
Соединение-СПОЛУRа, ,ЗЛУRа. 
соединенны�-сполучений,' злучений. 
соединитепьнотканны�й -злучнотканин:-
ний. 

соединитепьны�,, сопjuпсtіvus-сполу
чний. 

Соединять ,-НИТЬ ,-ся - сполучати, спо-
лучити ,-ся. 

СоединяющиЙ-сполУчниЙ. 
Сожитепь-сужитець( -тцЯ). 
Сожитепьство (сожuтuе)-сужитт.я:. 
Сознание - прит6мнІсть(-ности); (nо-
стУП1Lа)-свід6мість( -мости). 

сознатепьны�-прит6мний;; (nостуnоr;) 
-с;від6миЙ. 

Созревание-достигання; (бот.)-ПОСІІЇ
вання, виспіваннн, вистиганнн. 
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Соар евать-вистигати, стигнути . 
Соаревwий-ДОСТИГЛИЙ, СТИГЛИЙ. 
Сойка, Garrulus glапdагіus-с6Йка. 
Сок, виссив-сік (с6ку). 
Соковой (щель)-пасоковий. 
Сокол і Fаlсо-с6кіл(-кола). 
СОКОЛИЙ перелет, Gentiana crutiata
лихомtшник(-ка). 

СОКОЛ и н ы�-соколиний •. 
Сонратимость (мускула)-скоротливість 

(-вости). 
Сократитель-скоротник( -ка). 
Сократительность - скоротливість(-во

сти). 
сократительны�й (о вакуоле)-скоротли
ВИЙ. 

Сокращать ,-ратить ,-c~ - скор6чувати, 
скоротИти,-с'я. 

Сокращение, сопtгасtuга-скор6ченн'я. 
сонращенны�-сlюр6чений •. 
С:JЛд,ат (муравьев)-вояк(-ка). 
Солд,атии, Руrrhосогіs-мо'скалик(-ка). 
Соленосіь-сол6ність(-ности). 
солены�,, sаІіпus-сол6ниЙ. 
Солерос, Halocnemum, SаІісогпіа-со

лонlщь(-нцЯ). 
Солитер, Таепіа-ціп'як(-ка); 

с. Бы�ачий,, Т. sаgіпаtа-ціп'як Gег
ЧЕШНИЙ; 

с.свиноЙ,Т. soHum - ціП'ЯІ' чіпш;-
стиЙ. , 

Солнечники, Heliozoa - сон,Янкн; (ед. 
число )-сонАнка. 

солнечны�,, sоlагіs-с6н'яШНИЙ. 
Соловей, Lusсіпіа-солов8й(-в 'А). 
соловьины�-солов'їний •. 
солод,овы�й (caxap)-солод6виЙ. 
Солома-сол6ма. 
Соломина-соломина. 
Соль, sаl-еіль (с6ли). 
Сол~нка (аОЛЬНU/і, Salsola)-курaf.I(-аю) • 
Соляной, sаlагіus-сол'яНЙЙ. 
Сом, SHurus glапіs-сом (с6ма). 
Сома, soma-с6ма. 
Соматический , somaticus-соматИчниИ. 
соматогенны�й (сомаmuчеСКI1Й) - СОМЬТО-
генний. 

Соматоплевра-соматоплевра. 
сомиты�соміти;; хребці первісні. 
Сон, sоmпus-сон (сну). 
Сонливость - сонливість(-вости), СОННН-

вість(-вости). 
СОНЛИВЬІЙ , sоmпоlепtus-сонлИвиЙ. 
сонны�-с6нний •. 
Соня лесная, Diromys пitеdulа-вовч6к 

(-чка) лісовий. 
СообщаIOЩИЙСЯ, communicans - сполу-

чений. . 
Сообщение (клеmок)-сполучення. 
СоОбщество-суспільство. 
Соперничество-суперництво. 
Соплодие-суплідд'я, плоДостан(-ну). 
сопредельны�-суміжний •. 
Со n ри касаться-стикатис'я. 
Сопровождать-супров6дити .. , 
СопровождаlOЩИЙ (клеmка) -- супровіл-
НИЙ. 

Сопротивление-6пір (оп6ру). 
Сорго, Sorghum-c6pr'o. 

сориты�- сорити; пупки губ6к-крем'я
нок. 

Сорока, Ріса-сор6ка. 
Сорокопут, Lапіus-сорокопуд(-да); 

с. жулан, L. соllurіо-сорокопуд тер-
новий. 

сорочиЙ-сор6чиЙ. 
Сорт-сорт( -ту). 
Сортировка-сортування. 
Сосание-смоктания, ссання. 
сооательны�-смоктовий •• сисний. 
Сооать-смоктати, ссати. 
Соседн и й-сусідній, суміжний. 
сосlІоваты�-пипкуватий •. 
сосиовы�-пипковий •. 
Соона, Ріпus-сосна. 
сосновы�-сосн6вий;; (-Bble, Pinaceae)-

соснуваті. 
Сосок', papilla-пИпка. 
Сосочек-пИп;тик(-ка). 
сосочковы�-пиптиковий •. 
Состав-склад( -ду). 
Составной-складовий; 

с. чаоть-складник(-ка). 
Состар'ив w ий ся-постарілий~ 
Состариться-постаріти. 
Состояние-стан(-ну). , 
Сосуд, vаs-жила; (боm.)-судИна; (по 
суда)-п6суд( -ду). 

сосудисто-волокнисты�й (пучох:)-суДйн
ре ho-волон:нИстиЙ. 
сосудисты�-жильний;; (боm.)-судИнниЙ. 
Сосуд.QВИДНЬій-жилуватий; (боm.)-су-
ДИЩlватий. ' 

Сосудодвигатель - жилорушій(-іА). 
сосудодвигательны�й (вааомоmорньzй)-
жилоруховий. 

Сосущий (сuла)-всисний, сисний. 
сосцевид,ны�,, mаst'оіdеus-пипкуватий. 
СОСЦbl, рарillае mаmmае~пипкИ. 
COTbi-щільникИ. 
Сохранение (вuда)-збереження. 
Соцветие, іпflогеsсепtіа-суцвіття, дві-
тостан( -ну). 

социальны�,, socialis-соціЯльниЙ. 
Сочевичник весенний, Lathyrus (Orobus) 
vегпus-гор6шок( -шку) весняний; 

[' с. черНЬІЙ, Lathyrus niger - чорн6-
~ , зілля. 
СОЧИТІ>СЯ-СОЧИТИСЯ цідитися. 
Сочленение, articulatio - зчленування. 

сугл6б(-ба). 
сочлененны�,, агtісulаtus-зчлен6ваниЙ. 
сочленовны�-зчленув?-льний,' суглоб6-
вий. 

сочны�,, suссоsus-соковитий, січний. 
Со w ник, vоmег-леміш( -меша). 
Соя, Soja hіsріdа-с6я. 
Спаевище-в'язальце. 
Спаам~спазм( -му). 
Спайка, соmmіssuга-злука. 
спайнолепестны�й (венчuк)-зрослопелю-
стк6виЙ. 

Спайнол иотн ы� й-зрослолистий. 
спайностолБиковы�-зрослошийковий •. 
спайноты�инI(овьlй-зрослопиляк6вий •. 
Спаржа, Аsрагаgus-холод6к( -дку), шпа-

рат(-ту). 
спаржевы�й (qвет)-шпарarовий. 
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Спаривание, coitus--іІарування, сполу-
вання. 

Спат_спати. 
Сперма, sрегmа--сшзрма, сім'я. 
Сперматида--спермаТИЩL. 
Сперматогенез--сперматогенеза. 
Сперматогоний -- сперматогоній( -ія); 
первісна сім'яна клітина. 

Сперматозоид--заплідок(-дка), сперма-
тоз6їд(-да). 

Сперматофор--сперматоф6р( -ра). 
Сперматоцит--сперматоцит( -та). 
Спермацет, sperma ceti --спермацет( -ту). 
спермацетовы�jj (,масло) -- спермацето-
вий. 

Спермаций--спермацій( -ці я) . 
Спермий (:ж:uвчuк)--сперміЩ-ія), зв,плі

док(-дка). 
сперты�й (воадух) -- важкий дух(-ху), 
тяжке повітря~ 

Спеть--спіти, поспівати, стигнути, до-
стигати. -

специапизированны�--спеціяліз6ваний •. 
специапьны�,, specialis -- спеціяльнии, 
особливий .. 

Специфичесний--специфічниЙ. 
СПИШ, Cornus sапguіпеа--свидИна. 
Спинупа, sрісulа--спікуля; статева ще-
тинка в круглястих червей. 

Спина, dогsum-спИна·. 
Спинна-спИнка. 
Спинной , dorsalis, spinalis - спинний. 
Спинномозговой, сегеЬгоsріпаliS-СПllі.-
номозковий. 

спирапьны�,, sрігаlis-спіраль~шй. 
Спирем (сmадuя)-клуб6к(-бка), спіре-

ма(-ми). 
Спирея , Sрігаеа--таволга. 
Спириппа, Sрігіllum-спірИля. 
Спирогира, Spirogyra -- спірогіра, 6с-
крутень( -тня). 

Спирт, sрігіtus-спирт(-ту).
спиртовы�--спиртовий •. 
СппаНХt.опоги,я, sрlапсhпоlоgіа--сплан
хнол6гія; haY�-са про нутрощі. 

Сппанхноппевра, splanchnopleura-
спланхноплевра. 

Сппанхноцепь, splanchnocoel -- сплан-
хн6цель(-еля); порожнина хребетних. 

Сппетение, рlехus-плетиво. 
сппоwной--суцільниЙ. 
СППЮСНУ1J>IЙ (СnЛlOщеННЬ1Й) -- сплюсну
тиЙ,пш6склиЙ. . 

Сппющенность -- сплюснутість(-тости), 
плЮсклість(-лости). 

Сппющиваться,-щиться - сплющувати
ся, сплющитися, плюскнути, сплюсн:
нути. 

споиойны�й (сосmоянuе)--спокіЙниЙ. 
Спонойствие-сп6кій( -кою). 
Спонгин-спонгін(-ну). 
Спонгиобпаст--спонгіобласт(-та). 
Спонгиоппазма, spongioplasma -- спон-
гіоплазма. 

Спонгиоцит--спонгіоцИт(-та). 
Спора, sрога--сп6ра; (сnящая)--сп6ра 
перег6дня. 

Спорадичесний , sporadicus -- -спорадич
ний. 

Спорангиеносец-спорангійна ніжка. 
спорангиенос"ы�й (грuб)--спорангійниЙ. 
Спорангий, sрогапgіum--спорангіЙ(-ія). 
Спорангиоспора -- спорангіосп6ра. 
Споридия-спорИдія. . 
Споробпаст-споробласт( -та). 
Споровместипище ,гесерtасulum--сrюрів-
нЙця. 

споровы�-сп6ровии •. 
спорогенны�-спо'рогеннии,' споротв6р
ний. 

Спорогоний-спорог6ній( -ія). 
Спорогония (а,меб)-спорог6нія; один із. 

сп6собів розмн6ження в повзун6к. 
Спорозоит - спороз6Ут(-та); зародок у 
споровиків. 

Споронарпий-спорокарпій (-ія). 
Споропистин-споролист6к( -тка). 
Спороносец-спорова ніжка. 
Спорообразование - споруваюІЯ, споро-
тв6рення. 

Спорофипп-спорофіл( -ла), споролисток 
( -тка). 

СпороФит-спорофіт( -та). 
Спороциста-спороцЙста. 
Спорупяция-споруляція, споротв6рен-

ня. 

споры�ья,, Claviceps рuгрuгеа-ріжюі 
(-ків). 

Способ, mоdus-сп6сіб(-собу). 
СПОСОбность-здатність( -ности). 
Спрут, Осtорus-спрут(-та), восьмерйк 

(-ка). 
Спячна, sорог-сплЯчка. 
Сравнитепьн ЬІЙ (анamо,мuя)--по рівняль-

ний. -
Срамной, рudепdus-соромітниЙ. 
Срастаться, срастись-зростатися, зро-· 

стИся. 
Сращение-зр6щення. 
Среда-серед6вище; (окру:ж:енuе)-от6-
чення, окіл (околу). 

Средиземноморсний, mediterraneus-ce
редземном6рськиЙ. 

средиземны�-середземний •. 
срединны�,, mеdіапus-присередній, се
рединний. 

Среднегрудь, mesothorax - сереДI!ЬО
груди(-дей). 

Средний, mеdіus-середній; (,маmе,м.)-. 
пересічний. 

Средостение, mеdіаstіпum-середостін
ня, межистіння. 

средостенны�,, mеdіаstіпаlis--середостін-
ний, межистінн:иЙ. 

Среа-зр ізоr-с( -зка). 
срезанны�-зрізаний •. 
срезы�атьb ,-зат ь""":"'З р ізувати , зр ізати. 
Сродство--спорідн:еннл. 
Сростание-зростанн:я. 
сростнопепестны�й (венчuк) -- зрослопе-· 
люстк6виЙ. 

сростнопист,..ы�--;-з'рослолистий •. 
Сростнопапость (сuндакmuлuя)-зросло

палість(-лости). 
сростноты�инновьІйй -- зрослопиляко
вий. 

СросШиЙся-зр6слиЙ. 
Стадия, stadiurn--стадіЯ. 
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стадны�й (uнстUН1іт)-ста;IJ;Н:ИЙ, отар
ний. 

Стадо (ILpYnHOZO рогатого С1іота)--чере
да; (лошадей, рьzб)-табун(-на); (овец) 
-отара. 

Єтапьни н, Опопіs-вовчуг( -га). 
,Станиопь (оловянная фольга)-стані6ль 

(-лю). 
оСтанция (опьzтная)-стація. 
Стареть-старітися. 
старообразны�,, senilis - старуватий, 
пристаркуватиЙ. 

Старость , sепесtus-старість( -рости). 
Старчесний , sепіІіs-старечий. 
Статина--статика. 
'Статичесний- статичний. 
Стато бп аст-ста тобласт( -та). 
Статононий (оттолuт)-статок6ній(-ія). 
Статопит--статоліт( -та}. 
Статоцист-статоцист( -та). 
Стафипононн - стафілок6к( -ка), фон 0-

вик(-ка). 
стационарны�-стаціонарний •. 
Стая-зграя . 
Ствоп, tгuпсus--ст6вбур( -ра). " 
,Стволоцветение, саuliflогіа-кавліфль6-

рія, цвіт(-ту) на ст6вбурі. 
·Створаживаться ,-рожиться, coagulare

зсідатися, зсістися, вурдитися, звур
дитиСя. 

Створна (плода)--лушпинка; (pa1ioвиHы) 
--стулка. 

'створчаты�-стульчастий:: (плод)--луш-
пииястий. 

Стеапсин--стеапсИн(-иу). 
Стебелен-стеблинка, стебельце. 
Стебель, реduпсulus--стебл6. 
Стебельчатобрюхие, Реtіоlаtа-стеб:ro-

череві, перев'язні. 
стебельчатоглазы�,, Stylommatophora-

стебл06кі. 
Стебел ьча т ы� Й--стебельниfi. 
СтеблевиДка, Васіllus--патич6к(-чка). 
Стебпевой--стебловИЙ. 
Стеблеобьемлющий (лuст)-стеблог6рт-
ний. 

Стегозавр, Stеgоsаuгus--стегозавр( -ра). 
Стенать,-течь--стікати, стекти. 
стекловаты�,, vіtгеus--склИстиЙ. 
.стекловидны�,, hіаlоіdеus-склуватий. 
стенпы�но-скельце •. 
Стенлянница (аеаuя, Аеgегіа)--склівка. 
стеклянны�й (гуБRа)--скляиИЙ. 
,Стелющееся (растенuе)-стелюх(-ха). 
Стенна (RлетRU, рагіеs)--стінка. 
,Стенной (постенньzй, P&rieta�is)--при-

стінний; (оса, рагіеtus)--стіннИЙ. 
.стеногалинны�й -- стеногаліниий; при

стос6ваний до певної сол6ности води. 
стенотермны�й (стенотерм.uчеСRUЙ) -

стенотермний; пристоС6ваний до пев-
ної температури. . 

стенотопны�й - стеиот6пний; пристос6-
ваний до певного от6чення. 

'Степной , stеррепsіs-степовИЙ. 
Степь--степ(-пу). 
Єтервятнин, Neophron percnoptetus-
стерв' .ятник( -ка). 

<Стерженен--шпеник( -ка). 

СтержеНlо-стрижеиь( ..жня). 
Стержневой (1іорень )--стрижцевин:. 
Стерилизация, sterilisatio -- стериліза-

ція, знепліднення. 
Стерилизировать -- стерилізувати, зне
пліднювати, знепліднити. 

стерипизованны�-стериліз6ваниіі:,' зне
пліднениіі:. 

Стерипьность, sterili!as - стерильні сть 
(-ности). 

Стерлядь, Асірепвег гuthепus--чечУга. 
стернапьны�,, stегпаlis-груднИнниЙ. 
стернит-стерніт(-та); черевна частина 
в сеІ'м{шті тіла комахи. 

Стигма, stigma (дьzхальце членuстоно
гuх)-стигма, дишка; (глааное пят
но)-стигма, 6чна пл.яМка. 

Стилонихия, Stуlопусhіа-тИрка. 
Стимуп--стимул(-лу), спонука. 
Стланин (стланец, thallom) -- слань 

(слані). 
стойкий--тривкий. 
Стойность--тривкіСТЬ( -кости). 
Стопб позвоночны�,, соlиmпа vertebralis 
-стовп(-па) хребетний, хребет(-бта). 

Стопбин, соlumеllа-ст6впчик(-ка); (пе-
cmURa, stylus)-шИЙка. 

столбчаты�й (паренхuм.а)-стовпчастий. 
Столон-стол6н-( -на). 
Стон-ст6гін(-ону). 
Стонать--стогнати. 
Стопа (ступня, реs)-стош1. 
Стопоходящий, plantigradus- стопохід-

ний. 
Сторожкость-ст6рожкіСТЬ( -кости). 
Сторона, lаtus-бік (б6ку). 
Стояние-стоЯння. 
Стоять-стояти. 
Стоячий (стебель)-стоЯчиЙ. 
СтранствующиЙ-мандрівниЙ. 
Страус, Stгutіо-стРУСЬ( -ся). 
стренательны�--жалкий.. . 
Стреноза, Libellula-бабка. 
Стрела пюбовная (у "м.ОЛЛlOСRов)-стрі.'1а 
кохання. 

Стрелна (стебеЛЄR)--стрішіа. 
стреповидны�,, sаgіttаlis-стрілуватии. 
Стреполист, Sagittaria "sagittifolia-cтpi-
лиця . 

Стремление-п6тяг(-гу). 
Стремянной (м.УСRУЛ, stapedius)-стре
мінний. 

Стремячно (стрєм.я уха, stapedium)
стремінце. 

Стрепет, Otis tеtгаХ-ХОХітва. 
Стрептононн, stгерtососсus--стрепток6к 

(-ка). 
Стриж, Cypselus-серпокрИлець(-льця) . 
СТРОбипа-стробіла. 
Стробиляция, stгоЬilаtіо-стробіляція; 
пупкування в сциф6їдів. 

Строение (тела)--буд6ва. 
Строител ЬН ЬІЙ (uнстUНRт)-будівнИЙ. 
Строна, Нуроdегmа-дрік (др6ку). 
Строма, stroma - стр6ма; оп6рниit кі-

стяк. 
Строчен, Gyromitra esculenta - сиорж 

(-жа). 
Ctpyii'laTblii-струменЯстиЙ. 
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Структура--структура, буд6ва. 
Струна опинная, chorda dогваliв-С'l·РУН8. 
спинна, х6рда спинна. 

СТРУНЬ' (голосовьzе)--струни. 
Стручечек, ві liсulа--лушпач6к( -чк8.). 
Стручок, siliquа-'-':ЛУШШ1К( -ка). 
студенисты�,, gеlаtіповus-драглий,дра-

глИстиіі:. 
Студень, gеlаtіпа-драглі(-лів). 
ступеньчаты�--східчастий •. 
Субимаго, svbimago-субімМо. 
Субстанция, suЬstапtіа-субстанція, ре-
човина. 

Субституция-субституція, підставлен
ня. 

Субстрат, substratum -- субстрат(-ту), 
підл6жжя. 

Сувойка, Epistylil:!-вир6І,(-рка). 
Судак, Lucioperca luсіорегса-судак(-кl1). 
Сужение, stгісtuга-:-звуження. 
Суживающи Й (.4(ус~ул)--затягач( -ча). 
Сук-сук(-юl). 
суккулентны�й (Jlucm)-соковИ'l'ИЙ. 
суl(куленты�сукуленти,' соковикИ. 
Сукровица--сукровиця, сукроватиця. 
Сукрови ч ны�-сукроватий •• 
СуЛЬфат--сульфат( -ту). 
Сумах, Rhus--СумаХ(-Ха). 
Сумка, bursa, сарsulа--торбинка, ки~ 
шеня; marsupium -- торБИнка; (грu
биая)-мішечоЩ -чка), аск (аску); (o~o-
1І0сер{)ечиая, регісагdіum)--осердя. 

Сумочник, Capse��a--грИцики(-ків). 
Сумочн~й--торбинк6виЙ. 
сумчаты�,, Магsuріаliа--торбуни; (ед.'!.) 
--торбун(-на); (грuБы' Ascomycetes)-
гриби мішечкові. 

СумчаТЬІЙ , marsupialis -торбинк6виit , 
марзупНl:ниЙ. ' 

Супинатор-супінатор( -ра). 
Супинация~супінація. 
Супплемент-сушrемент( -ту). 
Супраренин--супраренін(-ну). 
супротивны�й (проmuвопоJlожиы1)--су--
противний, протилежний. 

Сурепица, ВагЬагеа--суріпиця. 
Сусак, Butomus-сусак(-ка І. 
Суслик, Cite��us--ховраm6к( -шка). 
СуспеН8ии--суспензіІ. 
Сустав, articulatio-cyr л6б( -ба). 
Суставной, агtісulагіs-суглоб6виЙ. 
Суотавчат~й, агtісulаtus-член6ваниЙ. 

Табак f Nісоtіапа--тютюн( -ну). 
Табун-таб'ун( -на); (иебольшой) -- косяк 

(-ка). 
Таволга, Sрігаеа-таволга; 

T~' ВЯ80листная; Fi1ipendula ulmaria-
~ бол6тяна бузина. -

таежны�-тайг6вий •. 
Таз, реlvіs-миска і 
Тазик (ляш~а. Coxa)-кульшіRltа. 
твзобедренны�й (сусmав, articulatio со-
xae)--кульшовИЙ. 

Тазовой, pelviCUS--МИСКОВИЙ. 
ТаЙга-тайга. 

суточны�-добовий •. 
сутулоllаты�-сутулий •. 
Сутура, sutuга-сутура, ШВ'J(шва). 
сутурны�,, suturа1іs-сутурний, шв6виЙ. 
Сухожилие, tendo -- сухожИлок(-лка). 
сухожильны�,, tепdіпеus-сухожИлковиЙ. 
Сухой, siccus-сухИЙ. 
Сухолюб (~серофum)-СУХОЛІОб(-ба). 
сухопутны�-суходільний •. 
Сухопутье-суходіл( -д6лу). 
Сухость, sіссіtаs-сухість(-хости). 
Сушилка (прuбор)-сушарка. 
Сушица, Gпарhа1іum-сухоцвіт(-ту). 
Сушка (процесс)-сушіння. 
существенны�й (прuаиа~)--іст6тниЙ. 
Существо-іст6та. 
Существование-існування. 
Существовать---'і снувати . 
сфагновы�-торфник6вий,' сфarновий. 
Сфера притяжения (аmmршщuоииая)--
сф~ра притягання. ' 

СферическиЙ-сферИчниЙ. 
Сфинктор, sрhіпctег-затягач(-ча), м'л-

сень(-сня) затягач: 
сформированны�-зформ6ваний •. 
Схватки (родовьzе)--перейми. 
СхематичеокиЙ-схематИчниЙ. 
схизогенны�й (ход) -- схізогенний; що по-

став від розх6дження клітин. 
СХI'ІІЗ0гония-схізогонія. 
.Схизоцель, schizocoelum -- схіз6цель 

(-еля); первісна порожнина тіла. 
Сходиться, сойтись-збігатися, збігтися. 
СХОДСТВО - подібність(-ности) до ч6го, 
сх6жість (-жости) на ЩІ). 

сцементированны�1 - зцемент6ваниЙ. 
Сцифистома-сцифіст6ма. 

т 

с"ьедоБны�,, esculel).tUS-їстівнИЙ. 
С"Ьеживаться ,-житься-к6рчитися, ск6р-
читися, скулюватися, скулитися. 

CbIBopOTKa, sегum-сир6ватка.
сы�ороточньІй,, sегоsus-сироватк6виЙ. 
сы�-син(( -на). 
с~роваты�-вогкуватийй . 
сы�оежка,, Rllsbula-сироІжка. 
сы�ой-в6гкий •. 
сы�ость-в6гІсість(-кости) •. 
CblTb, Сурегus-смИкавець(-:fщя). 
сы�,' Аthепе-сич (сича). 
С~чуг-І'ляt( -І'а) , підпусник( -ка). 
сы�ужньІй-І'ляІ'овий,' підпусник6виЙ. 
СlІІжок-вусик(-ка). 

ТаАнин я~цевидны�,, Listera ovata
зозулині сль6зи. 

тайнобрачны�,, Cryptogamae -- безк;віт,. 
к6ві. 

Таксио, taxiS-такса; орієнт6вний рух 
вільних організмів. ' 

ТаноономическиЙ--таксономічниЙ. 
Тансономия--таксономія. 
Такт, tасtus-такт(-ту), р6змір(-ру). 
тантильны�й (ощущеиuе) -- тактильний, 

ДОТИІС6вий, Доторк6виЙ. 
Таплом, thaIlom--тал6м(-му), слань(-ні). 
ТаЛЛОфит-сланівець( -ВЦЛ). 
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Тальник ползучий, Salix герепs-нице-
л6з(-зу). 

Тамариск, Таmагіх-тамарИск(-ку). 
Танни", acidum tаппісum-танін(-ну). 
Таракан черньай, Periplaneta orienta-

lis-тарган( -на) ч6рниЙ. 
ТараННЬІЙ (lїость, tаlus)-надступак6-
вий. 

Тарантул, Тагапtulа-тарантул(-ла). 
тарсальны�й (;желеаа)-повікохрящовИЙ,. 

тарзальний. 
Татарник, Onopordon асапthіum-татар

ник(-ка). 
Тахигенез-тахігенеза. 
Твердеть, затвердеть-тверднути, за
тверднути; (схватьzватьсл) - тужаві
ти, затужавіти. 

Твердоватооть-твердуватіСть( -тости). 
твердоваты�-твердуватий •. 
Твердо кожи й-твердошкурий. 
Твердость-твердість( -дости) . 
ТвеРДЬІЙ (вещество)-твердИЙ. 
Творог-сир(-ру). 
творожиоты�,, саsеоsus-сируватий. 
ТВОРОЖИТЬСf1, СТВОРОЖИТЬСf1-зсідати-

ся, зсістися, вурдитися, звурдитися. 
Тека, theca, vаlvа-ск6єчка. 
тенальны�й (Сlїелет)-текальний, шr-суро

вий. 
текодонтны�й (ауб)-текод6нтний, дучко

БИЙ. 
Телейтоспора-телевтосп6ра; перегодень, 
зимова сп6ра іржастого грибка. 

Теленок-телЯ(-лЯти). 
Телеозавр, Теlеоsаuгus-телеозавр( -ра). 
телесны�-тілесний •. 
ТеЛИТОКИf1 - теЛітокік~ партеногенеза, 
що дає самиць. 

Тело, согрus-тіло. 
Тело плодовое (грuба)-плоДовик(-ка). 
Телобласт (бластопора)-телобласт( -та). 
Телодвижение-рух тіла. 
Телодендрий-телодендрій(-ія). 
телолецитальны�й (лйцо)-телолециталь-

ний; з кружалуватим борознуванням. 
Телорез , Stгаtіоtеs-різак( -ка). 
Телосложение-уклад(-ду) тіла, буд6ва 

тіла. 
Телофаза (lїаРUОlїuнеаа)-телофаза. 
Тельсон-тельс6н(-на). 
Тельце, Gогрusсulum-тільце. 
темноволосы�-темновол6сий •. 
Тем нота-темрява. 
темны�-темний •. 
Темперамент, tеmрегаmепtum-темпера-

мент(-ту), вдача. 
Температура-температура. 
температурны�-температурний •. 
TeMf1, vегtех-тім'я. І 
ТеМf1ННОЙ, рагіеtаlis-тім'янИЙ. 
теневы�осливьІй-тінетривалий •. 
тенелюБивы�й - тінелюбний, і; затінко-

вий. 
тенисты�-тlнявий •. 
Тень-затінок(-нку). 
Теплица-теплИця. 
Те пл и ч н ь' Й-теплИчниЙ. 
Тепло, саlог-тепл6. 
Тепловой (анергuя)-тепловИЙ. 

теплокровны�й (;жuвоmн.) - теплонр6в-
ний. 

Теплообмен-теплообміна: 
Теплоотдача-тепловіддання. 
Теплоотделе ние-тепловиділення. 
Теплота-тепл6. 
теплы�,' саllidus-теплий. 
ТераТОЛОГИf1-тератол6гія; Ha~TKa про 
вироди. ' 

Тергит-тергіт(-та); спинна частина Е' 
сеІ'менті тіла Іимахи. 

Тереть ,-ся--терти,-ся. 
Терка, гаdulа-тертушка. 
Термин-термін( -на). 
Те'рминологический - термінологічний. 
Терминология-термінол6гія. 
Термит , Тегmеs-терміт( -та). 
Термитофіш - термітофіл(-ла), терміто-

ЛІ6б(-ба). . 
Термический-терміJIНИЙ. 
термогенны�й (баlїmерuu)-термогенний, 
теплотв6рниЙ. 

Термометр - терм6метр(-ра), тепломір 
(-ра). 

ТеРМОt\астия-термонастія. 
Терморегуляция, tегmогеgulаtіо-термо

реІ'улювання; реrулювання тепла в. 
тілі. 

Термостат-термостат( -та). 
Термотаксис-термотакса; орієнтування' 
на теплове проміння. 

Термотропизм-термотропізм( -му). 
Термотропический (органиам) - термо
тропічний. 

термофильны�й (о баlїmерuлх)-термо-
фільний, теплолrОбнИЙ. 

Терн, Prunus sріпоsа-терен( -рну). 
ТеРНОВНИIi-тернина, терни. 
Тернослива, PrunllS іпsіtіtіа-терн6с::ш-

ва. • 
ТерпииЙ--терпкИИ. ~ 
Терпность-терпкість( -кости). 
Терпнуть, отерпнуть-терпнути, за'гер-' 

пнути. 

Террарий-терарій(-рія). 
ТеРJlТЬ (всхо;жесmь)-втр ач ати , втрати

ти; (лuсmья)-губити, ронити. 
Тетания, tеtапіа-тетанія. 
Тетанус - тетанус(-су);' (болеань)-пра-· 

вець(-вця). 
Тетерев, Lyrurus tеtгіх-тетерУ'к( -ка). 
ТечеНИ.е-течіЯ; (явленuл)-перебіr( -гу). 
Течна--Тічка. 
Течь-текти. 
Тигмотансис (сmереоmаі'їСUС)-ТИГМО'1'ан:

са; зміна напряму від дбтику подр аа
ника. 

Тигр, Felis tіgгіs-тигр(-ра). 
Тимофеевна, Phleum pratense - тимо-

фійка. 
тимпанальны�-тимпанний •. 
Тип (mаlїсоно.мuчесlїUЙ)'"-ТИП( -пу). 
типичны�,, typicus-тип6виЙ. 
Типограф, Ірв tуроgгарhus-н:ороfд(-д::.) 

друкар(-ря). . 
Тиреоидизм, thугеЬіdіsmus-тиреОlдиам 

(-му); збільшена діяльність БОРJIаК6-
воУ зал6зи. 

Тиреоидин, thуrеоіdіn--тиреоr~йи(-ну.) 
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Тиреопения, thyreopenia - тиреопенfн; 
зменшена діяльність борлак6воІ ва· 
лови. 

Тиркуwка, Glагеоlа-киргик(-иа), ~e-
р:йхвіст( -хвоста). 

Тисс, Тахus-тис(-су). 
Титрование-титрування. 
Титровать-титрувати. 
Тихий-тихий. 
ТканевоЙ--тканИнниЙ. 
Ткань, tela-- тканина. 
Ткачик общественны�,, Philataerus 80-

сі us-- ткач( -ча) громадсьниЙ. 
Тля, Aphis-- попіmIця. 
Тмин, Сагum--кмин(-ну). 
Так (крови, J1.роmоплаа,мыl-течія •. 
Токование--токування. 
Токовать-токувати. 
Токовище--токовище, тічбк(-чш':t). 
Токсин, tохіпum-токсИн(-ну). 
Толкунчик , Сhігопоmus-товкун(-ва), 
.ТолстеТЬ-ГЛl':tдшати, товстіти, 
TORCTO голов ы�-товстоголбвий,, голова-

тий. 
Толстокожий-гру60ШКУРИЙ, 
толстостенны�-гру60стінний •. 
ТОЛСТЬІЙ, сгаssus-гру6ий, товстий. 
Толстя нковы�e ,Сгаssulасеае--товстоJIИ4l'l'і. 
Толчок-пбштовх(-ху). 
толчковы�-поштовхбвий •. 
Толща, mаssа-тбвща, 
Толщина-гру6ина. 
Тон-тон(-ну). 
Тонический , tопісus-тонічниЙ. 
Тонкий, tепuus-тонкИЙ. 
тонкоклеточны�-тонкоRлітиннии •. 
тонкоклювы�,, tепuіговtгіВ-ТОНRодзь6-
бий. 

ТОНКОКОЖИЙ-ТОНRОШКУРИЙ. 
Тонконог, Коеlегіа-кипець(-пц.я), 
тонкостенны�-тонкостlнний •. 
Tohkoct .. -тбюtіСТЬ(-КОСТ1І:). 
Тонус, tопus-т6нуС(-СУ), нlшрнг(-гу). 
Топографический (анаmомuя)-топоrра-
фlчниЙ. 

Топография (mела)-топографjя. 
Тополь, Рорulus-топ6ля; 

т. пирамидальны�,' Р. pyramidalis
топ6ля струнка; 

т. сереБристы�,' Р. alba-топ6ля біла; 
т. чеРНЬІЙ, Р, піgга.....:...осокір(-Rора) , 

Топотаксис-топотакса; рух до в6іль-
шення концентрації подравнико. 

Торакс, thогах-огрУддя. . 
Торица, Sрегgulа-шпвргель(-ля). 
тормозить-гальмувати. 
Тормозящий-гальмівнИЙ. 
Торс-тулу6(-6а). 
ТорФ--торФ(-Фу). 
торфяник-торфовик(-ка). 
Торфя НО Й-торф6виЙ. 
Точеч н ЬІ Й (сосуд)-крапчастии. 
Точильщик, АпеЬіum-шаmель(-лн). 
Точка (кровяная, слеаная)-т6чка; 

т. роста-ростовиЙ верm6к(-шка). 
Тощи й (почва, кuшка)-пісн:ЙЙ. 
Трабекула, tгаЬесulа-траБЄКуля, пер6-
- кладка. 
Трава, Gгаs-трапа; 

т. морская, Zоstега-морська трава; 
т. чnхотиая. Achillea Рtагmіса-чи
хавка. 

Травматотаксис-травматотакса. 
Травматотропизм-травмаТО'1'ропlзм(му). 
ТравнИlС, hегЬагіUЦl-гербарій(-ія), 'зіль-

вйк(-ка). 
Травояд,ное (:жшвОП/Jlое) - траВОУД(-ЩL), 

'l'равоІдна тварина. 
ТравЬІ лекарственны�-віллJI лі ш':tрСЬІсе , 

з. ліJt'ове. 
травянисты�,, hегЬасеus-зіллЯстиЙ. 
Травяной, hегЬоsus-зільний; (в mраве 
~uвущи(1)-трав'.янИЙ. 

ТраАесканция, Тrаdеsсапtіа-традескан-
ція. 

Тракт, trасtus-mлях(-ху). 
Трал-трал( -.па). 
ТрансгреССИВНblі (uз.м.енчuвосmь) 

'l'рансrресивний, перехі.и;нИЙ. 
Трансплантация, trапsрlапtаtіо-транс

плянтlщhI, пе:rеса.дження. 
трансплантированны�~ - трансплянт6-

ваниЙ. 
Траttсппантировать - трансплянтувати. 
ТраНССУАат, transBudatum - транссудат 

(-ту). 
ТраНССУАация, tгапssudаtіо-транссуда· 

ція. 
Транеформация, transformatio - транс

фор:uація, вмІнність (-ности). 
ТраНСформизм-трансФорміз:и( -му). 
трапециевиАны�й J tгареzіus--трапевува-

тиИ. 
Трата (анергuu)--витрата. 
ТрахеИАЬІ (древесuны--трахеlди.. 
трахейны�-трахейний •. 
ТрахеІІ, tгасhеа-трахея, диmне г6рло, 

;J;ИШ, ця. 
Трение--тертfl. 
Треека, Gadus ca�1ariaS-;J;орш(-mа). 
Трескаться-тр 1скати ,-ся. ~ 
Треснувwий (расколоты�)) - тріснутий. 
Треснуть--трlснути. 
третIІчны�li--'l'ретинний •• 
треугольный (щuток)-трикfтніЙ. 
ТрехглаВЬІЙ, tricePB-ТРИГОJl6виЙ. 
трехгнезАны�-трисусічниfi . 
Трехграннь.й--тригранчастий. 
трехспоJкны�й (лист) - потрійнозл6же-

:НИЙ. 
трехстеорчаты,, tricuspidalis - трилл

.. ий, трі:lil:lІ8.стиfi. 
Трещина-розк6лина, щілина. 
ТригиБРИАЬІ-триrіБри,ци, потрійні мІ-

шанці. 
ТРИОClтренник, Тriglochin - тризубець 
Трипсин-трипсИн(-ну). [(-бця). 
Тритон, Mo�ge-трит6н(-на). 
Трихина, Тгісhіпа-во.1Jосник(-ка). 
ТРIІХlІноз-трихін6за. 
трихинозны�li-во.лосник6виil,' трихін6з-
ниН. 

трихомы�тр.их():uи;; рослинні воло синки. 
Трихоциста--трихоцИ:ста. 
тройни-трійв.ята. 
ТРОЙНИЧНЬІЙ-тріitч{J.стиЙ. 
Тромб ("ровяная nробnа)-тром6(-бу), 

заснітон(-тк&). 
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Тромбоз--тромб6за, кровозаснічення. 
ТРОf!lбоцит - тромбоцйт(-та); цлатівка 

кров'яна. 
тропибааапьны�й (череп) - троцібазмь
ТропизМ--троцізм(-му). [виft. 
Тропин--тропін( -ву). 
ТропичеСl(ий--тропічниЙ. 
Тростн Иl(, Phragmi tеs-очерет( -ту); 

т. сахаРНblЙ, Saccharum officinaru/n 
--тростина цукр6ва. 

ТРОСТНИКОВblЙ (болото) - очеретяний; 
(caxap)--тростИнниЙ. . 

ТРОфичеСКИЙ--'-'rрофічний, живвИI. 
Трофобиоз--трофобі6за; дружне сужит

тя З постачанням харчу. 
ТРОфоспонгий--трофосп6нгіfi( -ія). 
ТРОфоцит--трофоцИт(-та); клітина жи-

вИлець. 
Трохофора (лиЧUНI'Lа)--трохоф6ра. 
Труба, tubus--трубlt.. 
Трубач, Stепtог~урмачик(-ка). 
Трубl(а, tubus-трУбка. 
Трубковерт, Rhупсhіtев-клющ-ка); Аро-

derys согуli-листозвШ(-зв6л). [с6мі. 
трубкосердечны�,, Lерtосаrdіі--трубко
труБны�,' tuЬагіus--трУбниЙ. . 
Трубочка, tubulus--трУбочка. [вні. 
ТрубчатоячеИСТblЙ - трубчастокоиірк6-
ТрубчатЬІЙ , tubulosus-трубчастий. 
Труд - працл; (рааделенue трuда)-

п6діл праці. 
Труп, сadаvег--труп(-па). 
трупны�й (ОI'Lоченение)--труппиЙ. 
трупоядны�--трупоІди •. 
Трутень--трутень( -тня). 
Трутовик, Роlурогus-гу-бка, Трут( .... а). 
трутовиковы�,, Роlурогасеае--трутуваті. 
трухлявы�--трухлявий •. 
Трюфель, 'І'uЬег--трУФлл. 
Трясогузка, Motacilla-ПJпі:ска, поки-

вattЛJd:к(-ка). 
Трясунка, Вгі za--трясУчка. 
туаемны�-- тубільний. 
TYl(aH, Rhampastes toco-тукан( -на). 

Убежище-притулок( -лку). 
Убивать ,-бить-':'убивати, уБИти. 
убийственны�-убшчиііі:.. 
уБиты�-уБитий •. 
Ублюдок, hуЬгіdus-п6круч(-ча), міша

нець(-нця). 
Убой - заБШ(-Б6ю); (с"ота)---заріа(-рі-

зу). 
УБОЙНblЙ (:жuвотное)-заріsниЙ. 
Увеличен ие (.мUI'LРОСI'Lопа)-побільшеН1iUl. 
УвеличеННblЙ - побільшениtt, збільше-
ний. 

Увепичивать ,-чить-вбільшувати, збіль
шити, побільшувати, побільшити. 

УвеличитеЛЬНblЙ (стемо)---збільшувмь
ний, побільшувальниіі. 

Увечье, mutilаtіо-каліцтво. 
Увлажнение-звол6ження, звол:6ЖYWI.IІ

ня. 

увлажненны�-звол6жени:it.. 

Тynовище, tгuпсuв-тулуб(:-ба). 
туповищны�--тулуб6вий •. 
Тундра--туцра. 
1'унец, ТhУППUВ-ЛЯltерда, тунець(-ця). 
Туницин--туніцин( -ну). 
Тупой (I'Lонец)--тупий. 
ТупоконеЧНblй--тупокінча.стий. 
Тургесценция--турl'есценція; напруже-
ний стан рослинних клітин. 

Тургор--турrор( -ру). 
Турман (голубь)-вертун(-на). 
Турухтан, РЬіІотасЬив рugпах-брижач 

(-ча). 
Турча, Ноttопіа-плаВУ-ШНИК(-Rа). 
тутовы�й - шовк6вйчний; (-Вblе, М:ога
сеае)-шовковицюваті; 
т. дерево, Могus-шовк6виця. . 

Туфелька ,Рагатаесі иm -постол6к( -)Іка), 
'f'учны�й (метI'Lа)--тУЧниЙ. 
Тушканчик (ааяч ае.м.ляноЙ, АlасИgа 

salienB )---земляний заєць( -йцл). 
Туя, Тhujа-:.тул. 
Тblква, СuсuгЬіtа-гарбуз(-за); 

т. 6утЬІПОЧНаІІ, Lagenaria vulgагів-
тиква. 

TblICВeHHble, СuсuгЬіtасеае-гарбузувlvrі. 
Tbln (ру"и, dогsum)-СПИНRа. 
Tb1J1ЬНblЙ--ТИЛЬНИЙ, СПИНRОВИ~. ((-ка). 
ты�ячеголов,' Уассагіа - стогол6вник 
ТblсячепltСТНИК, Асhіllеа-деревііі:(-вію). 
Тblчинна, btamen-пилЯк(-ка.). 
ты�инк"" нш6ернbtе - бор6даВОЧКR зяб-

рові. 
ТblЧИНО"НИИ, апdгосаеum-андроцеil:( -ея). 
1"ы�ино<Інblй-пиляк6вий •. 
Тюлень, Рhоса--тюлень(-нл). 
Тюnьпан, Тuliра--тульпан( -на). 
ТRГВ--'l'ЯI' (тягу). 
1'Rгучеоть - тлгучість (-чости), ТЯГJlВ:-

стість( -тости). 
Тягучий--тягУчий, тяглистии. 
Тяж--тужень( -жнл). 
ТяжеЛblЙ, gгаvіduв-ваЖRИЙ. 
тянуться--тягтисл. 

Vвnажиять ,-нить-ввол6жувати, звол6-
жити, Відвол6жувати, в~ол6житк. 

V ВАВ 11J" й---зів 'ЯлиЙ. 
Увядание-в'Яненнл. 
Увядать, YBAHYTIo-В'srнути, зів'янути. 
Угасание-вгасання. 
Vглевод-вуглево.ца.н( -ну). 
Углеводород-вуглев6день( -ДНЮ). 
Vгпекислота-вуглекислота. 
УгпеКИCnblЙ (гаil)-вуглекИслиЙ. 
Vгперод-вyrлець( -цю). 
УrnоваТblЙ . (стебель)-рубчастиіі. 
УгпонеРВНblЙ (сетчатон.ервньzЙ; лuql1l)-

сі тчастож:илк6виЙ. 
УглуБП8НИ8 (впадина, Віпuв)-заглliб.

на; (дейст,uе)-заглибленпя; 
у. wейное, В. сеrvісаlis-шийна Btlllla. 

УrnубllеННblА-заглЙблениtt. 
УгпуБПRть,-Бить,-ся ... -заглибmП., ва

глиБИти,-СЯ. 
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Угнетатепь, dергеssог-пригЮтник(-:ка). 
Vгнетать-пригнічувати, гнітити. 
Vгнетение, dергеssіо-пригнічення. 
Угнетенность - пригніченість(-ностн). 
vгнетенны�-пригнічений •. 
Угоп, angulus-KYT(-Ta); (наружntu1)-

ріг (р6гу)" 
Vгопь-вугіль( -гля). 
vгопьны� • ........вугляю!:й •. 
угопьны�й (угловой)-кутовиtї; (о Hapy~-

НО,М. угле)-наріжниЙ. 
Угорь, АпguШа-уг6р( -грн). 
Vгрица, AnguШulа-вугрИЦlI. 
Vгрожающий (П08а)-загрОзливиЙ. 
Удав, Боа сопstГісtог-давун(-на). 
Vдапение, ablatio - усування, видалеп-

ня. 

Vдвоение, duрliсаtuга-ПО;l;в6єння. 
vдепьны�,, рагtіаІіs-питО:u:иЙ. 
Vдерживание-затрИмування. 
Vдпинение, еlопgаtіо-ви,цовження, по-

.Ц6вження. 
vдпиненны�,, elongatue - ви,цовжен:ий, 
под6вжениЙ. 

Vдпинять,-нить,-ся-вид6вжуваrn, в:8-
ховжити,-ся. 

Vдобоваримость - стравність (-ностИ), 
легкотравність( -ности). 

vдобоваримы�й - стравний, легнотрАв
ний. 

Vдобрение - угн6єння; (дейсm,ие)-
угн6ювання. 

Vдобрять ,-рить-угн6ювати, уги6trи. 
Удод, Upupa epopв-6.цy.ц(-~). 
V ду шение-зв,дУшення. 
vдушпивы�-задушливий •. 
Vдушье, asthma-задУха. 
Vж, Nаtгіх-вуж (вужа). 
Vжение-удlння. 
Vжовник, Орhіоglоssum-вуmaчна. 
Vза (у пчел, ргороІіs)-зll.мазна. 
Vздечка, fгепulum-вузд~чка. 
Vзеп, nodus, gапgliОП-ВУЗОJl(-зла). 
Vзепок, поdulus-вУзлин(-ка). 
Vзкий-вузькИЙ. 
-VзкопинеЙНЬIЙ - вузьколін1Йниіі. 
Vзкопоб ы�-вузькол6бий,, ВУЗЬКОl1l!лх:И. 
vзконооы�-вузькон6сий •• 
VЗКОРОТЬІЙ-вузькор6тиЙ. 
vзповаты�,, поdоsus-вузлуватий. 
vзповой-вузловий. 
Vказатепь, іпdех-по:казник(-:ка). 
VказатеПЬНblЙ папец, index - пflлеJr,Ь 

(-льця) вказівний, вказіВl'Іи:к(-ка). 
Vкпейма, АlЬигпив-верхов6,цка. 
Vкпонение, dесliпаtіо-Ухил(-лу). 
Укоп, рuпсtuга-ук6л( -лу). 
Vкорачивать, УКОРОТИТЬ,-оя-внорочу-

вати,-СЯ, вкоротити,-ся, норотшати, 
покор6тшати. 

Vкорочение; аЬЬгеvіаtіо-вкор6чеIlВЯ. 
Vкреппение, fіхаtіо-закріпляння,за

кріплення, зміцнення. 
Vкреппяться-закріплЯтися. 
Укроп, Anethum gгаvеоlеПS-JCріп (ирV-

пу); . 
у. монский , Oenanthe aquatlea---o:u(!r 
, (-гу) водяний. 

vисусны�,, асеtісus-oцтов:ий; 

у. дерево, Rhus tурhіпа-оцт6ве д~-
рево. 

Укус, тогвив-укус(-су). 
Vкусить--вкусИти. 
V~авливание-вл6влювання. 
Vлавпивать ,-вить--ловити, вловити. 
Vлей-вулик( -ка). 
Vлетучивание, volatilisatio - вивітрю

JШJІНЯ. 

Vлетучиваться ,-читься - вивітрюватися, 
І1Иві'l'РИТИСЯ. 

УПllтка, He�ix-равлик( -ка); 
у. виноградная, Н. роmаtіа-равлик 

овоч~вий; 
у. уха, Сосhlеа-завитка. 

VПИТКОВblЙ (ганглuй, сосhlеагіs)-зави
'І'ковий. 

Vпотри кс, Ulothrix-y ль6трикс( -са). 
Vпучшать,-шить-полlпшувати, поліп
шити. 

Vпучшаться ,-шиться--кращати, покрlt-
щати, ліпшати, поліпшати. 

Vпучшен"е--поліпшення. 
Ум, тепв, rаtіо--р6зум(-му). 
Vменьшение-зм~ншення. 
умер w и й-}'мерлий. 
Vмерщвпение-уиертвіння. 
Vмирание--умирання. 
Vмирать ,-реть-:-умирати, умерти. 
Умирающий, moribundus -- умирущий, 
на вмирущий . 

Vиаваживание-угнОювання. 
Vнавоже нн ы�-угн6єний •. 
Vнаспедсвание--спадкування, діставан-
ня в спадок. І 

Унаспедовать - успадкувати, дістати 
:8 спадок. 

Vни чтожать ,-жить--нИщити, знищува
ти, знищити. 

Уничтожение, abolitio-нищення, зни-
щування. 

Vни ч- ·оженны�-знищений •. 
Vпадок-зан~пзд( -,цу). 
vпитанны�й -- год6вании, угод6ваний, 

lІі.цго.ц6ваниЙ. 
Vппотнение--ущільнення. 
уподобяение, assimilatio уподИ-

lІення. 

Vпотребление, usus-ужиток(-тку), ужи
вання. 

Vпотребпять (, пuщу)-уживати, за
ЖИІІати. 

Vпражнение, ехеrсіtіо--вправа; 
у. органов--вправлання. 

Vпражнять ,-ся--вправлЯти,-ся. 
Vпрощение-спр6щення. 
VпрощеННblЙ (органuаацuя)-спр6щениЙ. 
Vпругий, elasticus--пружнИЙ. 
Vпругость--прУжність(-ности). 
VреИДbl--уреІди. 
Уретра, uгеthга--сечівнйк( -ка). 
vретрапьны�,, urethralis - сечівник6-

виl. 
Урина, urinа-сеча, урина. 
Vробактери"-уробакт~рН; сечові бак
терН. 

Vробмпин, uгоЬШпum-уробілін( -ну). 
Урод, monstrom-вИ:родок{-дка), вирід 

(-роду). 
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УРОДЛИВОСТ" , mопstгоsіtаs-вйрідність 
(-ности). 

Уродл ИВІ>ІЙ-ВИР ідю'і!:. 
Уродоват .. -каJIічити. 
Уродство-виріди ість( -пости). 
Урожай-урожай( -жаю). 
Урожайност .. -урожаЙність(-ности). 
УрожаЙН"IЙ- урожайний. 
УрождеНН"lй-ур6джени:й, родИм:иі!:. 
Уростилlo, uгоstуl-уростИль(-ля). 
Урут", Мугіорhуllum-водошЗриця:. 
Ус-вус(-са); (плеmь)-батіг(-тога); 

у. китовы�-китівка •• 
Усач, Barbus ЬагЬus-мар~И!~; Ct:ram-
Ьух-скрип УН( -на). 

Усваивать~засв6ювати . 
Усвоение, aSSimilatio-засв6ЄНIj:Я. 
Усеивать ,-сеять-засівати,' засіати. 
ус0ченны�-зрізаllиі!:,' }'Татии. 
усеянны�-аасія:ниі!:.. 
Усик-вУсик(-ка). 
Усиление-підсИлення:. 
усиленны�:і-підсилениit.. 
Усиливать ,-лить ,-ся-підсИлювати, піА

• сИлити,-ся:. 
Усилие-зусИлля. 
Ускорение, acceleratio - приск6р.~в:н:я, 

приск6рювання:. 
Условия (:ж:uзненньzе)-обстаВИВ:IіІ. 
Усложнение-ускладнення:. 
Усовершенствование (органи8ма) -- 111.0-
сконалення. 

усовершенствованны�й - уДОСI(овме
ний. 

Усоногие, Сіггірedів;..вусоніжці; (еn. ч.) 
--вусоніжець( -жця:). 

Усохл I>ІЙ-ус6хлиЙ. 
Уста-уста. 
Усталость , defatigatio-ут6uа.. 
УстаЛ"IЙ-ут6млениЙ. 
Устели-поле, Ceratocarpuli arenariu8-
устелип6ле( -ля:). 

Устойчивость, StаЬШtas--стНікіСТь( -"о-
сти). 

устойчивы�,, stаЬШв--стіЙкИИ. 
Устранение-усування. 
Устранять ,-нить-усуВати, усtнути. 

Фаголиз ,~рhаgоlуsіS---фаІ'оліза; неспро-
м6жність білокрівців ди щити иікр6бll. 

Фагоцит, рhаgосуtіs---фагоци.т( -та). 
ФагоцитаРНl>lЙ---фагоцитарний. 
Фагоцитоз, phagocytosiS--фагоцпor6gа. 
Фаза-фаза. , 
Фазан, Рhаsіаnus---фазан(-дs). 
Фактор, fасtог-чинниrt( -ка). 
ФакультаТИВН"Iі:і-фа~ульта!півниіі:,моЩ-
лих ий. ' . {( -чка). 

Фаланга, іаlапх - фаланга, маслачок 
фаллоидны�,' Phallaceae -- сопtщииltll. 
ФанеРОфИТI>І---фанерофіти. 
Фарфорка, Cypraea - порцвллпик (-ка). 
Фарфоровиднь,Й-порцелянуватиі. 
Фасетиа---фа цетІ(8.. . 
Фасеточ н 1>1 Й (маз )---фацетк6виіі. 

Устрашающий (01LpaC1La, repugnatorius)-
відстрашливий. 

Vстрица,. Оstгеа-острИця. 
УСТРИЧНblЙ, ostl·ealis-острИчниЙ:. 
Устройство-злагода, буд6ва. 
Устье-гбрло, устя; orificium - вічко; 

ostium -- відтУлинка. 
Уотьице-пр6дих(-ху). 
усьlпительны�,, пагсоtіСUS-ПРИСИПНИЙ. 
УСl>lпление-присиплЛння. 
УСblПЛЯТЬ, ус ыlПИТЬ-ПРИСИПJ"ІЛТИ , при-

спати. 
vсы�ание--усихання •. 
УОl>lхать, усохнут .. --усихати, ус~хнути. 
Vтенои--кача( -чати), каченл( -нЛти). 
утины�,' Anatidae -- качкуваті; штu-
иьzЙ)--качИниЙ. 

Утка, Апав--качка; 
у. серая, А. stгерегus--нерезень( -зня). 

УТКОНОС, Ornithorhynchus anatinus--
качкоиіс( -н6са). 

Утопщаться-пот6вщуватися:, грУбша'l'И. 
Vтолщение-пот6вщання. 
УтолщеННblЙ (1LOpeHb) -- пот6вщений, 
згрубілий. 

Утомление, fаtіgаtіо-ст6млення. 
УтомлеННI>ІЙ, fatigatus--ст6млениЙ. 
Vтомпяемост,,-ст6мливіСть( -вости). 
Утомляться,-МИТЬСЯ -- ст6млюва'l'ИСfI, 

стомитися. 
Утончение--пот6ншанnя. 
Vточиа--качеQка; 

у. морская, Lepas апаtіfега-селехів-
Ухо, auriS-вУхо. {ка. 
Уховертка, fогfісulа--щИпавка. 
Vход--д6гл.я:д(-ду). 
Vхудшать, УХУДШИТЬ-ІІогіршувати, 110-. 
гіршити. 

Vхудшаться ,-WИТЬСЯ - гіршати, погір
ша·ги. 

Ухудшение-ІІогіршання. 
Учащаться ,-ститься -- частішати, поча
стішати; .(0 пульсе)--приск6рюватися. 
приск6ритися. 

Ушаст",й, аuгіtus--вухатий. 
Vшио, ангіСlllа-вУшко. 
Уwной, аuгісulагіs--вушнЙЙ. 

ф 

Фасопь, ';}Phaseolus- квас6ля; 
ф.турецкая, РЬ. multiflorus-коро

лів(-ле ого) цвіт(-ту). 
Фасциация, fаsсіаtіо-фасціяція; вирод
ливе зростання квітков6ї ніжки. 

Фасция, fаsсіа-фасція, стяга; зв'лзка 
м'яснl!ва. 

Фауна, fаuпа-фавна, тваринність (-по
Фация---фація. [ст.). 
ФекаЛЬНblЙ, fаесаlis-фекальний, J,:IИJlе-
т6виЙ. 

Феппогек-фелогlш(-ну), к6РІЮВИЙ к&к-
бій(-ію). 

Феподерма-фелодерма. 
ФеминизаЦИЯ r fеmіпіsаtіО---фемінізація:. 
ФеминизироваННl>lЙ--феиініз6ваииі. 
Фенonогичеокий---фенолог !ЧIj:ИЙ. 
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ФеНОПОГИR-:-фенол6гія. 
Феномен, рhеПQmеП-феномlш(-ну), 'яви-

ще. 

Фенотип-ФенотИп(-пу). 
Фенхепь, Fоепісulum-,копрій(-іЮ). 
Феофипп, рhаеорhуll-феофіл(-лу). 
ФеоФитин-феофітин( -ну). 
Фермент, fегmепtum-фермент( -ту). 
ферментативны�,, fermentativus - фер-
ментаційний, шуміВ;tИЙ. 

Ферментация, fermentatio - фермента
ція, шумування. 

ферментны�-фермент6вий •. 
Фиапка, Viola-фі,Ялка; 

ф. ночнаR, Platanthera Ьіfоliа-люб
ка дволиста; Hesperis matrona
lis-вечерниці пахУчі. 

фиапковы�,' Vіоlасеае-фіялкуваті; (фu
~" ал1l:0выl)-фіялковий •. 
Фибра, fірга-фібра, волокн6. 
Фибриппа, fibl'illa-фібриля, llолок6н-

це м',яснlше. 
Фибрин, fіЬl'іпum-фібрин(-ну), IlОЛОК

нИк(-ка). 
фиБринозны�,, fiЬгіпоsus-фібриновий, 
волокняний. 

Фибробпаст, fibroblastis - фібробласт 
( -та). 

фиБрозны�,, fіЬгоsus-фібр6зниЙ. 
Фиброин, fiЬгоіпum-фіброІн(-ну). 
Фиги (вuнныle Jlгодыl-фіl'и,' вІінні яго-

ди, інжИр(-ру). 
фиговы�-фіrовий;; 
ф. дерево, Ficus сагіса-фіrове дерево. 

ФизиопогическиЙ-фізіологічниЙ. 
Физиопогия, рhуsіоlоgіа-фізіол6гі,я. 
ФизическиЙ-фізИчниЙ. 
фикомицеты�, Рhусоmусеtеs-фікоміце

ти, гриБИ-в6дорості. 
Фиксатор-фіксатор(-ра). 
Фиксация, fiхаtіо-фіксаці,я, закріплен

н,я. 

Фиксирование-фіІ,суванн,я. 
фиксированны�-фікс6ваний,' закріпле
ний .. 

. Фиксировать - фіксувати, sакріплkги. 
Фикус, Fісus-фікус( -са). 
Филин, вuьо-пугач( -ча). 
Фиплодий - філ6дій(-ія); листкувата 

ніл.zІ-::а. 
Фиплоп оди й-філоп6дій( -і,я). 
ФипогеНИR-філогені,я. 
Фипоксера, Рhуllохега-філоксера. 
Фильтр-цідило, фільтр(-ра). 
Фипьтрат--"пр6цід(-ду), фільтрат(-ту). 
Фипьтрование - проціджуванн,я, філь-

труванн,я. 
Фипьтровать - цідити, фільтрувати. 
ФимБРИR, fimЬгіа-фімбрія, торочина . 
Финик (плод)-фИник(-ка). 
финиковаR папьма, Phoenix dactilifera 
-пальма финикова, пальма дакти-
лева. , 

Финна, cysti сегсus-ф іна , крупка. 
финнозны�-фін6зний,' крупковий. 
фиопетовы�-фіялковий •. 
Фисташковое дерево, Pistacia уега
фісташкове дерево. 

Фиотупа, fіstulа-тфістул,я, норИц,я. 

с.~()ВIlИR біQЛОГ;ЧRоі терм;воаогіі-8. 

Фитин-фітин( -ну). 
Фито гео графия-фі тогеографія. 
Фитология-фітол6гі,я. 
Фитопалеонтопогия - фітопалеонтол6-

гія. 
Фитопатология- фітопатол6гі,я. 
Фитосоциопогия-фітосоціол6гі,я. 
Фитофтора, Phytophthora infestans-
І_арт6пляна попелЮха. 

Фламинго, Phoenicoptel'Us - фл,ямінrо, 
багрокрилець(-льця) . 

фламинговы�,' Рhоепісорtегі-фл,ямінl'а. 
Фпегма, phlegma - флегма, харко-

'гЙнн,я. 
Фпокс, Рhlох-світлик(-ка). І 
Флора, flога-фль6ра, рослинність (-НС
ФпористическиЙ-фльористИчниЙ. [сти). 
Фпозма-Флоема. 
Фпюктуаци,Я, fluсtuаtіо-флюктуаці,я. 
Фпюктуировать - флюктувати, колива-
тння. 

ФлюктуирующиЙ-флюктуаційниИ. 
ФлюоресцеНЦИR, flUОl'еsсепtіо-флюоре-

сценція. _ 
Фопликуп, fоlliсulus-мішечок( -чка) , тор-І 

БИнка. 
фолликулярны�-фолікулярний •. 
Форель, Salmo - пструг(-га), фореля. 
Форма, mогрhа-ф6рма. 
Формали м-формалін( -ну). 
Формация, fогmаtіо-формація. 
ФОРМООбjlазующиЙ-формотв6рниЙ. 
Фосфат-фосфат( -ту). 
Фосфор-ф6сфор( -ру). 
Фосфоресценция - фосфоресценці,я. 
Фосфорический , phosphoricus - фосфо-
ричний. 

фосфорнокиспы�-фосфорокислий •. 
Фотобактерии, рhоtоЬасtегіа-фотобак-
терН, світні бактерії. 

Фото .. астия, рhоtопаstіа-фотонастія. 
Фотосинтез-фотосинтеза. 
Фототаксис, phototaXis-фототакса. 
Фототропизм-фототропіам(-му). 
Фототролический (органuзм)-фототро-

пічний. 
ФОТОфобия, photophobia - фотофобія, 
світлобояння 

ФрагментаЦИR, fгаgmепtаtіо-фраrмен
тадія, 

фракционированны�й (liульmура)-фрак
ціон6ваниЙ. 

фронтальны�,, fГОl1tаlis-фронтальний, 
чоловий. 

фруктовы�-садовинний •. 
Фруктоза (левулеза)-фрукт6sа, садовин-
ний цукор(-кру). 

фрукты�садовина •. 
Фукси н-фуксин( -ну). 
Фуксия, Fuсhsіа-фуксі,я. 
Фукус, Fucus-фУкус(-са). 
функциональны�й (uз.мененuе)-функціИ-

ний, відправний. 
Функционировать-функціонувати, від-
правляти. . 

ФУНКЦИR, fuпсtіо-функці,я, відправа. 
Фусцин (пuгменm)-фусцИн(-ну). _ 
ФЗОХРОМНblЙ (mnань)-феохр6мний, хро-
мафіновиЙ. 
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Халаза, сhаlаzа-халаза, ckp-УТень( -тня). 
Халазогамия-халазогамія. 
Хамелеон, СЬатеlеоп - хамеле6н(-на). 
хамефиты�хамефіти;; рослини з. над-
земними бруньками. 

Характер-характер( -ру), вдача. 
характерны�й ~ прикметниfi, характер-

ний. 
Харкание-харкання. 
хары� (ЛУЧUЦЬ1, Cbaгae)~xapH. 
Хатьма, Lаvаtега-р6жа; 

х. тюрингенская, L. thuringiaca--co~ 
бача р6жа. 

ХВОЙНИК (,.уаь.м.uчева трава, Ephedra)
ефедра. 

хвойниковы�,, Gпеtасеае-tнетуваті. 
хвойньlй-шпильковий,глицевий;(-йны�ll,' 

Сопіfегае)-шпилькові. 
Хвост, cauda-хвіст (хвоста). 
хвостаты�,, саudаtus--хвостатий. 
Хвостец-куприк( -ка). 
ХВОСТИК, саudulа-хв6стик(-ка). 
ХВОСТНИК, Ніррurіs-хвосняк(-ка). 
Хвостовой, caudalis-хвостовИЙ. 
Хвостоножки, Collembola-стрибохв6-

сти; (ед. ч.)-стрибохвіст(-хв6ста). 
Хвостонос, Papi�io-косатець( -тця). 
ХВОСТЦОВblЙ (,.ость)-куприковиЙ. 
Хвощ, Еquіsеtum-хвощ(-ща), с6сонка. 
Хвоя-шпилька, глиця. 
хелицеры�, сhеliсегае-хеліцери, мацко-
жувала. 

Хемосинтез-хемосинтеза. 
Хемотаксис-хемотакса. 
Хемотропизм-хемотропізм( -му). 
Хиазма, сhуаsmа-хіязма, перехрестя. 
Хилость-кв6лість( -лости). 
Хилус (.м.лечныlй СО,., сhуlus)-хілус(-су), 
молочИна. 

хилы�-кв6лий •. 
химеры�, сhіmегае-хімери. 
Химический , chemicus-хемічниЙ. 
Химозин (сыу:нсньlй фер.м.ент)-хімо-

зИн(-ну). 
Химус, сЬутив-хімус(-су), чир (чиру). 
Хинное дерево, СіпсЬопа-хінове ll.e

рево. 

Хиреть-хИріти. 
Хироптеригий - хіроптеригій(-ія);п'я-
типала кінцівка в хребетних. 

Хиротерий, Сhігоthегіum-хіротеріfi(-ія). 
Хитин-хітин( -ну). 
Хищник, сагпіvогus-хижак(-ка); Sta-

рhiliпus-куцокривець( -вця). 
Хищничество-хижацтво. 
Х ищны�-хижиfi.. 
Хламидоспора, сhlаmуdоsрога-хламі
досп6ра. 

Хлеб-хліб{-ба). 
хлеБны�й (растеlluе)-хлібниfi; 

х. жук, Апіsорliа-кузька. 
Хлопушки, Silene vепоsа-хлопунець 

(-нцЯ). 
Хлопчатник, Gоssуріum-бав6вник(-ку). 
хлопчатниковы�--бав6вниковиfi.. 
хлопчатобумажны�-бав6вняний •. 

х 

ХлО!1ья-пластівці(-ців); (ед. ч.)---:пла-
стівець(-вця). 

хлорогенны�й (клетка)-хлорогенний. 
Хлороз, сhlогоSіs-хлор6за. 
хлоропласты�хлоропла.сти.. . 
Хлорофилл, сhlогорhуllus-хлорофіл( -лу). 
ХлОРОфиллаза-хлорофілаза. 
Хлорофиппан (феофuтuн)-хлорофіЛllН 

(-ну). 
Хлорофиппин-хлорофілін(-ну). 
ХлОРОфиппоген-хлорофілоген( -ну). 
хлорофиплоносны�й (клетка)-,-хлорофі. 

ЛОЕмісниfi. 
хпорофильны�й (аерно)-хлорофіловиfi. 
Хмель, Нитиlив Luрulus-хміль (хме

лю). 
Хоана, сЬоапа-хоана; задній носоюШ 

6твір. 
Хобот-х6бот( -та). 
Хоботник, Масгоglоssum-хурн,отій (-ія). 
хоБотны�,' Hemiptera, Rynchota - по-
лукрильці ; Proboscidea - хоботаки_ 

ХОботок-хобот6к( -тка). 
Хоботообразн ы� Й-хоботуватий. 
Ход, mеаtus-хід (х6ду). 
ходипьны,' ат Ьulаtогіus-хіДНІіЙ. 
Ходьба-хода; (процесс)-ходіння. 
Хозяин (парааuта)-живИлець(-льцн). 
Холод-х6лод(-ду). 
холоднокровны�й (поііушлоmер.м.U'lеС1ШЦ) 
-холоднокр6вниЙ. 

хоподны�,, fгіgіdus-холОдниЙ. 
Холодоотойкость (растенuй) - холодо

трива.лість( -лости) . 
ХОМАК, Сгісеtus-хом'як( -Іса). 
хондрапьны�й (1і:ость)-хондральниt1; із 

скостенілого хряща. 
Хондрин, chondrinum - хондрин(-ну); 
хрящовий клей. 

Хондриозома . (пластоао.м.а)-хондрfоs6-
ма. -

Хондриокинез-хондріокінеза; ділення 
хондрі6ми. 

хондриоконты�хондріок6нти •. 
Хондриома-хондрі6ма; сукупність хон
дріоз6м. 

хондриомиты�хондріоміти;; намистува~ 
ті хондріоз6ми. 

Хорда, сhогdа-х6рда, струна Спинна. 
ХОРДОВЬІЙ, сhогdаlis:-х6рдовии; (-Bbll~. 

------ Сhогdаtа)-х6рдоВl. 
хордотонаі1ьны�~хордотональний •. 
Хорем, Putorius рutогіus--тхір (тхора). 
хоризм-хориз!.r(-му). 
хориоидапьны�й (:нселеаа)-хорі6їДниЙ. 
Хорион , сhогіоп-хорі6н( ну), ТОРОЧІt6-
ва обол6на. 

Хохпатка, Согуdаlis-ряст( -ту). 
хоxnаты�,, СГіstаtus-чубатий. 
Хохолок, crista, раррus-чуб6и(-бка). 
Хребет, columna vertebralis - хребет 

(-бта). 
Хрен, Nasturtium Агmогасіа-хрін (хрі

ну). 
Хризантема, Chrysanthemum indicum

хризантема. 
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Хр иплость-хриплість( -лости). 
хриплы�-хрипкий •. 
Хромание-кульгання. 
Хроматизм, chromatismus - хро)(ат:Из)( 

(-иу); ВіДЧУВ{ШНЯ барв. 
Хроматин, сhгоmаtіпum-хро)(атИн(-ну). 
Хромати НОВЬІЙ , сhгоmаtіпus-хроиати

новий. 
Хроматический , сhгоmаtісus-хроиатич

ний. 
Хроматолиз (nарuолuа)-хроматоліза, ка-

ріоліза. 
ХромаТОфор-хроматоф6р( -ра). 
Хромать-кульгати. 
хромаффинны�й (тnань)-хроиаф1новиЙ. 
Хромидии-хромідії. 
Хромиола-хромі6ля. 
Хромоген, сhгоmоgепum-хромогlш( -ну), 

барвнИк(-ку). 
ХромогеННblй-хромогенний, барвний. 

Цапля, Агdеа-чапля; 

ц 

ц. белая (чепура, Еgгеttа}-чепура. 
Царапанье-дрЯпання. 
Царапать ,-пнуть-дряпати, дряпнУти. 
Царапина-дряпка, р6здряп(-пу). 
Царица (пчел)-матка. 
Царские КУДj1И, Lilium Магtаgоп-.лі
лея лісова. 

Царство, геgіо-світ( -ту). 
Цвесть, цвести -=- цвісти; (о хлєбах)
красуватися.-

Цвет - к6лір(-льору); (окраспа) -: 
барва. 

Цветен ие-цві тіння. 
Цветень (пыlьца,, роllеп)-пил6к(-ку). 
цветисты�й - барвистий, кольористий. 
цветковы�e (Rвнобрачны,, Phaneroga-
тае)-квітк6ві. 

ЦветноЙ-кольор6виЙ. 
Цветовой (apehue)-к6лірниЙ. 
Цветоед, Апthопоmus-квітогриз( -за). 
Цветок-квітка. 
Цветоложе, гесерtасulum-6садень( -.цня). 
Цветоножка, реduпсulus-квітк6ва ніж-
ка. І ~ 

цвето'носны�,, florifer - квітяний, цві-
т.янИЙ. 

Цветоощущение-Rольоровідчуванн.я. 
цветочны�й (пыlьца)-квітк6вий •. 
Цевка-цівка. 
целеБны�й (своЙство)-цілЮщиЙ. 
Целенхима-целенхіма; вторинна :мезен-
хіма. 

Целесообразность-доцільність (-ности). 
целесообразны�-доцільний •. 
Целлюлоза, сеllulоsа-целюль6за, мі-
тковИна. 

целлюJ]сзны�.. cellulosis-целюль6зниЙ. 
ЦеЛЛЮЛЯРНblЙ (клеточный) - целю.лар-
вий, клітинний. 

Целобласт-целобласт(-та). 
Целом-цел6м(-:ма). 
ЦеломическиЙ-целоиічниЙ. 
Целотел ий-цеЛОТМІЇЙ( -ія). 

Хромозома, сhгоmоsоmа-хро:м:оз6:м:а. 
Хромой , сlаudus-кривий, кульгавий. 
Хромомера - хро:момера; хроматинова 

окремість хромоз6ми. 
Хромопласт-хромопласт(-та). 
хромофильны�-хромофlльний,' барво-

ЛІОбниЙ. . 
Хронический ,сhГОПісus-хронlчний, до
вготривалий. 

Хрупкий, fгаgilis-крихкИЙ. 
Хрупкость, fгаgШtаs - крихкість (-ко

сти). 
Хрусталик, lепв cristalina - кришталик 

(-ка), с6чка. 
хрустальны�й (nонус)-кришталевий. 
Хрящ, сагtilаgо-хрящ(-ща). 
ХрящевоЙ-хр.ящовИЙ. 
Худеть, похудеть-худнути, СХУДНУТИ. 
Худо Й-ХУДИЙ . 
худощавы�-худорлявий •. 

целы�-- ці;шlt. 
цельноl!райкы�й (лuст)-цілокраІЙ. 
цельны�-суцJльний •. 
Цемент (аубной)-пемент( -ту). 
ЦеногенетичР.сниЙ-ценогрнетИчниЙ. 
Ценосарн - ценоса. к(-ку), коралевий 

М'SІК}-ш(-ша). 
Центр- ОСt>реДОR(-ДКУ). 
Централинин-централінін( -ну). 
Центральн ы�-'-осерєдк6вий •. 
Центриоля - центрі6ля, центральне 
тільце. 

Центробежн ы�-відосередковий •. 
Центрозома-центрозома; осередок клі
тинний. 

центролецитальны�й (RЙЦО) - цент оле
L цитальний; з поверхюзви:м борозну-
ь{шням. 

Центроппазма--центроплазма. 
центростремительны�-доосередковий •. 
Центросфера (ценmроnлаама)-центро-
сфера. 

Цепенеть, оцепенеть-ціпеніти, зацІпе
ніти; (от холода)-заклякати, закля
кнути. 

ЦепкиЙ-чіпюНt. 
ЦепляющиЙся-чіпкИЙ. 
ЦепноЙ--ланцюг6виИ. 
Цепоч ка-лаіщюж6к( -ЖRа). 
цервикальны�,, cervicalis - цервікаль-
ний, шиЙний. 

церебральны�,, сегеЬгаlis-церебраль
ний, иозновИЙ. 

цереброспинальны�,, cerebrospinalis -
цереброспінальний, спинномозковИЙ. 

Церкарий-цеРRарій( -ія), хвостівка. 
Цесарка, Numida mеlеаgгіs-цесарка. 

пантарка. 
Цикада, Cicada~KaKaВI,a. 
Цикл-цикл(-лу). 
Цикламен, Сусlаmеn - цикл~мен(-ну), 
Циклический (цветоn)-цицлічний, ко-
ловий. 

цмклоид,ны�й (чеШУIl)-цикл6ІджиЙ. 
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Цинло морфоз-цикломорф6за. 
Циклоп и я-циклопія , одно6кість(-костн). 
Цинор и й, Сіс11Огі um IпthуЬus-петр6ві 
батоги. 

Цикута, Cicuta-Bixa. 
ЦилиаРНblЙ, сіliагіs-віЙк6внИ. 
ЦИЛИНАрический-циліндрЙчниЙ. 
цилиофагоцитарны�й (орган) - циліофа-
гоцитарний. 

цимо3ны�й (соцвеmuе)-цимбзниЙ. 
циркуляционны�,, сігсulаtіопіs-цирку
ляційний. 

ЦИРНУЛЯЦИЯ, circulacio - циркуляція, 
6біг( -гу). 

циркумнутация-циркумнутація, коло-
ва нутація. 

Циота-цЙста. 
Цисти н-цистйн( -ну). 
Цистмцерк-цистицерк(-ка). 
ЦистицеРКОИА-цистицерк6Ід( -да). ! 

І 

Чабер, Satureja-щеБРУШltа. 
Чабрец, Thymus- чебрець( -цю). 
Чай-чай (чаю); 

ч. капорский , Epilobium-зніт( -ту). 
Чайка, Lагus-мартИн(-на). 
Чайное Аерево, ТЬеа сhіпепsіs-чаине 
дерево. 

чайны�-чайний;; (-Hble, Тhеасеае)-чаю
ваті. 

, Частица-частка. 
частичны�-частІ~6вий •. 
Частота-частота. 
Частуха, Alisma-БИшник(-ника). 
часты�-частий;; (о лесе)-густИі. 
Часть, рагs-частИна. 
чахлы�-зниділий,' миршавий. 
Чахнуть, зачахнуть - [11 діти, занидіти. 
ЧаwеЛИQТИК, sepalum - чашолист6в: 

(-тюі). 
чашеобразкы�-чашуватий •. 
Чаwечка - чашеЧІШ; (.мол .• Ancylus) 
ковпач6к(-чка). 

чашечны�-чашковий •. 
Чашка, раtеllа-чашка(-ки). 
чашковиАны�-чашкуватий •. 
Чеглок, Falco subbuteo-білоsір(-в6ра). 
Чекан, Оепапthе-чИкалка. 
Чеканчик, Saxicola---трав'Янка. 
Человек, homo,--людИна. 
человекообразны�,, Anthropomorpha 
мавполюди. 

ЧеловенообраЗНbJііі, anthropomorphus -
людуватий. 

Человеч ес кий , humanus - лЮдськиfl. 
Челюстн ЬІЙ, maxillaris, mandibularis-
щелепний. 

Челюоть, maxilla, mапdіЬulа-щелепа. 
Чемери ца, Veratrum - чемериця. 
червеобразны�,, yermicularis - червува-
тий. 

Червец, соссus-черчик(-ка). 
Черви, Vегmеs-черви; 

ч. кол ьчаты�,, АПl1еlidеs-перстенист і 
черви, перстеНЯІtи; 

Ч. круглы�,' Nеmаthеlmіпtllеs-иру
глясті черви, RРУГЛSIКИ; 

ч 

ЦиотокаРПИЙ-ЦИСТОlіарп(-па); плід ба-
гряних водорослИн. 

Цистолит-цистоліт( -та). 
Цита-цита, клітина. 
Цитаза-цитаза. 
Цитоблаотема-цитобластема. 
ЦИТОАа-цит6да; без 'ядра клітина. 
ЦИТОАесмоза-цитодесм6за; клітинна пе-
речка. 

Цитолизик-цитолізин( -ну). 
Цитология-цитол6гія; наука про клі
тину. 

Цитоплазма-цитопла.зма. 
Цитоетом-цитост6м(-ма); рот найпро
стіших. 

Цитофаринко - цитофаринкс(-са); пр6-
лиг найпростіших. 

Цитоцентр-цитоцЕштр( -тру); илітИ!!Ний. 
осередок. 

цы�ленок-курча •. 

ч. леНТОЧНbJе, Cestodes - СТЬОЖН:ОВІ 
черви, ст~ожаки; 

ч. плооние, Plathelminthes - плесr{6-
ваті черви, плесканикИ. 

Червиветь, очервиветь--червивіти, за
червивіти. 

Червив ЬІй-червивий. 
Червь, уегmіs-червак( -ка); 

ч. АОЖАевой, Lumbricus - Дощови!\: 
(-ю],); 

Ч. провоnочны�,' Agriotes -дротяник 
Червяга, Соесiliа-червуга. (-ка). 
Червячок' (.м.оажеч"а) , уегmіs--черва!( 

(-ка). 
Черевно/t (нерв)-нутрянИИ. 
ЧереАа, Віdепs-череда. 
ЧереАование (поколенuЙ)-Чергування. 
Черемуха, Prunus Раdus-черемха. 
Черенок-живець( -вцЯ). 
Череп, сгапіum-череп(-па). 
Черепаха, Сhеlопіа-черепаха. 
ЧерепичаТЬІЙ (обверmка)-дахівкуватий. 
Черепной, сгапіаlis-черепний; (-Hble, 
Сгапіоtа)-черепні. 

Черепномоаговой (нерв, сегеЬгаlis)-че
репомозковий, головний. 

ЧереШКОВbJЙ (лисm)- ніжкоций, з ніж-
кою. . 

Черешня, Prunus aYium-черешня. 
Черешок, petiolllS - листкова ніжка. 
Чернеть, почернеть-чорніти, почорніти. 
Черника, Уассіпіит Мугtіllus-чернИця. 
чернильны�й (.м.ешо,,)-чорнИльниЙ. 
ЧернобьJЛЬНИК, Artemisia yulgarїs-
чорн6биль( -лю). 

че"новаты�-чорнуватии •. 
ЧеРНОВОЛОСЬІЙ , аtгісаріllus-чорновол6-
сий, темновол6сиЙ. 

Черн о глааы�--чорно6кий, темно6киЙ. 
Черноголовка (лойни", Brunella, Ргипеl
lа)-суховершки( -RЇB). 

Черно корень , Cynoglossum __ чорнок6-
рінь(-реня). 

Чернотал (верболоз, Salix pentandra)
верболіз (-л6ву). 

Чернуwка, Nіgеllа--чорнушка. 
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черны�іі,, ater, піgег-ч6рниЙ. 
черпаnовидны�іі,, агуtаепоidеuв-черпа
луватий. 

Чертц-рИса. 
Чертов паnец, Веlеmпіtеs-ч6ртів Ш1-
..лець( -ль ця) . 

Чертопоnох, Сагduus-будЯ:к(~щ1). 
Чесание-чухання; (волос) - чесання. 
Чесать,-ся (тело)-чухати,-ся; (волосы) 
-чесати ,-ся. 

Чеснои, АНіиm sativum-чаСНИR(-RУ); 
ч. диииііі, Теисгіиm Scordium - cR6p

Чесночница, Pelobates-зеМЛЯНl~а. [дія. 
чесночны�й (вапах)-чаСНИІt6виИ. 
Чесотка, scabies-Rор6ста. 
ЧеСОТОЧНblііі, scabiOSUS-Rор6стявиЙ. 
Четверорукие ,Quаdгumапа--чоТирирукі. 
Четверохоnмие, четы�ехоnмие,, согрога 
quаdгіgеmіпа-чотиригорбк6ве тіло. 

четвертичны�-четвертинний •. 
четковидны�-намистуватий •. 
четы�ехногиеe " Quаdгuреdа-чотирин6гі. 
четы�ехгnавblй,, quadгісерs-чотириго
Чеxnик-покривець( -вця); [л6виЙ. 

ч. корнеВОЙ-Rоренева шаПИНltа. 
Чехонь, Реlесив сultгаtus-чех6ня. , 
Чечевица, lепs-с6чн:а; Lens - сочеви
ця; (пт., Carpodacus erythrinus)
турок(-рка). 

ЧечевицеобраЗНblЙ, lепtісulагіs-сочку
ватий. 

Чечевичка (отверстuе хода)-сочевич-
І,а, Іюрова п6ра. 

Чечетка, Carduelis flammea - чечітн:а. 
Це шуеКрblП ble,Lep іdорtега-ЛУСltокр иль
чешуисты�іі-лускува:l'ий.. [ці. 
Чешуіііка-ЛУСОЧltа. 
Чешуіііница, Lepisma-рИБRа. 
ЧешуііічаТblЙ, squamOSUS-ЛУСRатий. 
Чеwуя, squаmа-лусв:а. 
Чиж, Carduelis sріпus-чиж (чижа). 
Чипижник (дерева, Caragana) -дереза. 
Чипим (орехи водяны,' Тгара паtапs)-

ВОlJ;яиі горіхи. 

Чина, Lаthугuв-гор6ШОlt(-ШКУ). 
Чирок свистунок , Anas сгесса-ЧИРRа 
менша. 1 . 

ЧИРОI( TpeCKYHOI(, Anas querquedula-
ЧИРltа більша . 

Чистец, Stachys-чистЕщь(-тцЮ). 
чистокровны�-чистокр6вний •. 
Чистоппотность-охайність( -ности). 
чистоппотны�-охatJ:ний •. 
Чистота ("лето", гамет)-чистота. 
Чистотел, Chelidonium mаjus-чистотіл 

[(~ла). 
чисты�й (линия, рuгus)-чистий. 
Чистяк, Ranunculus Fісагіа-жовтlщь 
(-втцю), пшінка. 

Чихание-чхання. 
Чихать ,-хнуть-чхати, чхнути. 
Чпен, mеmЬгum-член(-на); 

ч. поповой, penis - прутень(-тня), 
член(-на). 

Чпении-членик(-ка) . 
ЧпеНИСТОГРУДblЙ, агthгоstгасus-члено
грудиЙ. 

Чnенистоногий, агthгороdus-членон6-
ГНИ; (-гие, Агthгороdа)-членоніжці. 

чпенисты�-почщш6ваний;(грибнuца)--
передільчастий. [ний. 

чnеноразАепьны�й (речь)-членоподіль
Чувствитепьность, sel1sibilitas-чутли-

вість( -вости) . 
чувствитепьны�,, sel1sibilis-чутлИвиЙ. 
ЧУВСТВО, sеnsus-чуттл, почуття. 
Чувствовать, почувствовать-почувати, 
чути, почути. 

ЧувствующИііі-чутлішиіі. 
чуАны�й (сеть, mігаЬШs)-дИвниЙ. 
чужероАны�,, аІіепus-чужоріДниЙ. 
чужеяАны�,, рагаsіtісus-чужоїдниЙ. 
Чуткий, sаgах-чуйний; (чувствuтель-
1іЬZЙ)-ЧУЛИЙ, чутливий. 

Чуткость, sagacitas - чуйність(-ности); 
чулість(-лости). 

Чутье-нюх(-ху). 
Чучело-фіtура, напханка. 

w 
Шагающий (нога)-виступнИЙ. 
Шакап, Thos аuгеus-шаRал-(ла), чи

каЛв:а. 
Шапфеііі, Sаlvіа-шавлія; 
ш. дикиііі, S. пеmогоsа-польові ва-

сильки. 
Шапфеііін blй-шавлі СвиИ. 
Шампиньон, Psalliota саmреstгів-пе

• черИця. 
Шандра, МаггиЬіиm - шандра; EIsho-
ltzia-БДжоляна трава. 

Шарии, globulUS-ІtУЛЬІtа. ' 
Шаровидка, Armadillo - 3ГОрТІШ (-ка). 
ШаРОВИДНblЙ (шарсобравн&l.Й, globosus)-
кулястий. 

ШаРОВОЙ-RУЛЯСТИИ. 
Шарообразность , globosi tas-RY лЯ:стість 

(-тости). . " 
шарообразны�,, gIObOBUS-І(УЛЯСТИИ. 
Шатающийся (о поход1іе)-хиткИЙ. 
Шафран, сгосив sativuB - шафран (-ну). 
ШафраНО8Ь1й-шафрановий. 

Шведка, Suaeda-содниR( -ка). 
Шевеnение-ворушіння. 
Шевелить, шевепьнут ь, -ся-ворушити, 

-ся, ворухнУТи,-ся. 
Шейка, сегvіх-шИИка. 
Шейкцерия, Sсhеuсhzегіа-бол6т.янка. 
WеіііНblЙ, сегvісаlis-шИЙниЙ. 
Шелест-шелест( -ту). 
Шепестеть-шелестіти. 
Шепк-шовк( -ку). 
шепковисты�-шовковистий •. 
Шепковица (дерево тутовое, Могиз)
шовк6виця. 

шепковичны�й - шовк6вичний; (червь)
шовковик (~Ka). 

ШеПКОВblЙ-ШОВКОвиЙ. 
ШеПI(ОПРЯД непаРНblЙ, Lymantria di
sраг-прЛдка нед6парок( -рка); 
ш. ПОХОДНblЙ, Cnetocampa - прЯдка 

процесійна; 
ш. ТУТОВblЙ, ВоmЬух шог - ПРЯ:і1ка 

шовкова. 
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Шепуш иться-лУЩИтис.я. 
Wепушение, dеsquаmаtіо-лущення. 
Wепот-шепіт(-поту). 
Wероховатость - шершавість (-вости), 

шерсткість(-кости). 
wероховаты�й - шерсткий, шерехатий. 
Шерсть-шерсть(-сти). _ 
Шестиногий, hexapodus-шестин6гиЙ. 
Шестипапость - шестипалість(-лости). 
шестипапы�-шестипалий •. 
Шея, collum-шИя. 
шиповидны�й (отроєток, styloideus)
шилуватий. 

Шипохвость, Anав acuta - шилохвість 
(-вости). 

Шимпанзе, Anthropopithecus troglody
tеs-шимпанве. 

Шип, асulеus-шпичак(-ка). 
Шипение-шипіння; (о гусях, змеях)-
сичання. 

Шипеть-шипіти; (о амеях)-сичати. 
Шиповник, Rosa сапіпа-шипшИна. 
Ширина-ширина. 
Широкий, Іаtus-шир6киЙ. 
широкогруАы�-широкогрудий •. 
ширококостны�-широкок6стий •. 
широкописты�,, широкопиственны--

широколистий. 
Широкоп ицы�-широковидий •. 
ШИРОКОНОСЬІЙ , рlаtуrrhіпus-широкон6-

сиЙ. 

Шишечка-шишечка. 
Шишка, conus, strobilus-шИшка. 
шишковаты�,, шишкообрааны�-шиш--
куватий. 

Шкурка-шкурка. 
Шлем, gаlеа-шол6м(-ма). 
Шлемник , Sсutеllаrіа-шол6мниця. 
шлемоносны�,, galeatus-шол6МистиЙ. 
Шпиф-шліф(-фу). 
ЦJпяпка (гриба)-шапка, шапочка. 
wляпны�-шапковий •. 
wмепевидны�-джмелюватий •. 
wмелины�-джмелиний,, джмеляний. 
Wмепь, ВоmЬив - джміль (-мелЯ:); 
ш. ппотник, Хуlосора-чм6ла. 

Шов, sutura, rарhе-шво (шва). 
шоколаАны�й (цвеm)-шокол.ядний. 
Шпажник, glаdіоlus-косарики. 
Шпинат, Sріпасіа-шпинат(-ту). 
Шпора, саlсаг-остр6га. 
Шпорца ,-острfжка. 
Wпри Ц-ШПРИЦ( -ца), сИкавка. 
Шрам, cieatrix - шрам(-ма), рубець 

(-бц.я). . 
Штатив - штатив (-ва), стояч6к (-чка). 
Штокроза, Althaea rоsеа-р6жа гор6д-

ня. 

ШУІІ-ШУJ4( -му). 
Шу м еть-шумІти. 
Шуршание-шарудіння. 
.Шуршать-шарудіти. 

щ 

щавепевокиспы�й (броженuе)-щавель-
нокислий. 

щавепевы�й (lшслоmа, охаliсus)-щавель
Щавепь, Rumех-щавель(-влю). g [ний. 
Щеврица (конек, Апthus)--nlкаВRа. 
Щегоп (щегленоп, Carduelis carduelis)-

ЩИj.'ЛИR(-ка). 
Щека, Ьисса, mаlа-щока. 
Щекотание-лоскотанн.я. 
Щенотать-лоскотати. 
Щекотка-л6скіт(-коту). 
щепевидны�,' rіmifоrmіs-щілинуватий. 
Щепкун, Elater-коваль(лЯ); 
щ. хпеБны�,' Agriotes segetis-KOBR

лик(-ка) смугнастий. 
Щепочкой, alcaliCUS-ЛУХ'Уватий, аль-
калічний. . 

Щепочность-лУжність(-ности). 
Щепочь, аlсаІіиm - луг(-Х'У), алЬКRЛЇЙ 
Щепь, гіmа, fіssurа,-щілина; (-ію). 
щ. срамкая, г. рudепdа-пор6ги. 

щенок-щен.я(-нЯти), цуцевя.(-ти). 
Щербина-щербина. 
Щетина, saeta-щетИна. 

3бен-геМн( -ну). 
3вкапипт, Еuсаlурtus-евкаліпт(-ту). 
3вопюциониам-еволюціонlвм (-му); нау-
ка про еволюцію. 

з 

щетинистыі (лист, sаеtоsus)-щетину-
ватий, щетинястий. 

Щетинка-щетинка. 
ЩеТИНКОВИДНblЙ (усик)-щетИвкуватиЙ. 
щетинконосны�й (уси1ї)-щетинЯстиЙ. 
Щетинник, Setaria-мишій(-іІО). 
Щеточка-щіточка. 
щечны�,, buccalis-щlчниЙ. 
Щиповка, Cobitis tаепіа-щИпавка. 
Щит, scutum- щит(-та). 
Щитень, Triops-лускоГ-Ув( -ва). 
щитовидны�й (железа, ХРЯЩ, thyreoi-

deus) - ЩИТ~'ватий, борлак6виЙ. 
ЩИТОГРУДblіі-щитогрУдиЙ. 
Щиток, sсutеllum-щит6к(-тка); (соцве-
mие, corymbus)- рівнянка. 

Щука, Еsох-щjка. 
Щупальце-мац6к(-цка). 
щупапьцевиАны�--мацкуватий •. 
щупальцежвапы�' сЬеІісега - мацкm·ь:у
Щупание-Ilацання. [вала. 
Щупать, ощупать - мацати, обмацати. 
Щупик, раlрuв-п6лапок(-пка). 
Щурка. Merope apiaster - б,цжолоlдка. 

3ВОЛЮЦИОННЬІЙ-еволюцШниЙ. 
3волюция, evolutio - еволюція, р6зви

ТОН(-ТКУ). 
3впотамны�й - евпотамний; сjторічнИЙ. 
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ЗвригаПИННblЙ - евригал.інниfi; байду
жий до сол6нос),и води. 

звритермны�--евритермнии;; байдужий 
до температури. 

ЗВРИТОПНblЙ (растение) -- еврит6пнии; 
що скрізь д6бре росте. 

ЗГИТОl'натизм (черепа) - егітогнатизм 
(-му). 

Здепьвейс, Leontopodium alpinum -
едельвайс( -су). 

знваториапьны�й (lUZacmUH~a) -- еквато
рійний. 

ЗквипотенциаПЬНЬtй (сuсmема)--еквіпо
тенційний, рівном6жниfi. 

Зкзина (д~aocnopий, exina) - екзина; 
обол6на пилкова зверхня. 

ЗКЗО ге нн ы� i:t (вне родньzЙ)--екзогенний. 
Зкзодер мис-екзодерма. 
зкзосмос-екзосм6за. 
Зкзоспорий, exosporium-екзосп6рШ(-ія). 
Зкзотро n ия--екзотропія. 
зкзофитны�--екзофітний •. 
ЗкопогическиЙ--екологічниИ. 
Зкология--екол6гія. 
ЗкскрементЬІ·, fаесеs--eкскре:иенти, ви

мети. 

Зкскрет, excretu.m--екскрет(-ту), відхід 
(-ходу). 

Зкскреция (вьzделенuе, excretio)--екскре-
ція. виділення. 

ЗКСКУРСИОННblй--екскурсійниИ. 
Зк~курсировать--екскурсувати. 
зкокурсия--екскурсія. 
Зксперимент, ехреrіmепtum--експери
мент( -ту), спр6ба. 

3копериментanьны�,, experimentalis -
експериментальний, спр6бниЙ. 

Зкспериментатор -- експериментатор 
(-тора), спр6бник(-ка). 

Зксппантация, ехрlапtаttо--експлянта
Зкспонат--експонат( -та). (ція. 
3кссудат, ехsudаtum-екссудат(-ту), ви-

піт(-поту), вИпотина. 
3ксоудация, ехsudаtіо--екссудація, ви
потівання. 

Зкстракт, extrl;l.ctus--екстраRТ(-ТУ), ви
тяжка. 

3котрактивны�,, ехtrасtіvus--екстракти
вний, витяжний. 

Зкотракция, extractio--еІ<стракція, ви
тлгування, витягання. 

Зкоцистирование--ексцистування; ви-
хід з цисти. 

3ктобласт (д~mодер.ма)--ектобласт( -та). 
Зктодерма--ектодер:иа. 
3ктопаразит--ектопаразИт(-тI;l.); чужо ід 

зверхній. ' 
Зктоппазма--ектоплазма~ 
3ктооарк (д~mоплаама)--еRТосарlC(-IСУ); 
зверхня протоплазма найпростіших. 

ЗктоциQта-ектоцИста. 
Злаомотерий, Еlаsmоthеrіum--елас]!(от6-

Рій(-ія). ' 
Зластин--еластин( -ну). 
Зпаотичеокий, -elasticus -- еластичниЙ. 
3ластичность - еластичніСТь(-ности), 
пружистіСТЬ( -тости). 

3пастичны�й (хрлщ)--еластичииil, пру
жистий.-, 

Злеидин--елеІдин( -ну). 
Зл~ктричеокий (нерв, орган)--електрич-

ний. 
Злектротаксио--електротакса. 
Злектротон--електрот6н( -ну). 
Зпектротропизм - елеІ{тротропізм(-му). 
3лектрофизиология - електрофізіол6-

гія. . 
Злемент , еlеmепtum--елемент( -ту). 
Злиминация--елімінація, вилучення. 
ЗЛИПСОИДНblЙ (сусmав, еliрsоіdеus)-елі-

псува,тий. 
ЗЛИТРbl, еlуtrае--елітри, надкрила. 
Злодея (водянал чума, Еlodеа canaden
sів}-водяна зараза. 

ЗмапеВblЙ--емалевиЙ. 
Змаль, substantia adаmапtіпа-емаля, 
склиця. 

Змбопия (uнвагuнацuя, embolio)--ембо-
лія, впинання. 

Змбриогенез--ембріогенеза. 
Змбриопогичеокий--ембріологічниЙ. 
Змбриология--ембріол6гія; наука про 
р6звиток зародка. 

Змбрион, еmЬгуо--ембрі6н(-на), зародок 
(-дка). 

ЗМбрионаПЬНblй--ембріональний, зарод
к6виЙ. 

ЗМБРИОТРОф--емБріотр6ф( -фу), уразове 
молок6. 

Змпирический-д6слідиий, емпіричний. 
Зму, DromaeUB novae-hollandiae - ему. 
змульоин--емульсИн(-ну). 
Змупьсирование--емульсування. 
ЗМУЛЬСИА, еmulsіо--емульсія. 
3нграмма--енграма; відбиток набjтих 
властивостей у статевих клітинах. 

Зндемизм--ендемізм( -му). 
Зндемик--ендемік(-ка). 
ЗндемическиЙ--ендемічниЙ. 
ЗндеМИА, епdеmіа--ендемія, місцева п6-

шесть(-сти). 
ЗндогеННblЙ (внуmрuродньzй)--ендогеп

ний. 
Зндодермио (зндодер.ма)--епдодерма, ен-
тодерма. . 

Зндокардий--ендокардій( -ія). 
Зндокарпий--ендокарп( -па), серед6пло

день( -дня). 
3НДОКРИННblЙ (орган)--ендокринний, се

редововидільнЙЙ. 
Зндолимфа, endolympha - ендолімфа. 

серед;6ва пасока. 
Зндопаразит--ендопаразит( -та), серед6-
вий чужоІд(-да). 

Зндопептаза (протеааа) -- ендопептаза. 
Зндоплазма--ендоплазма, серед6ва пла

зма. 

Зндоокenет (членuсmоногuх) -- ендоске-
лет(.,та). 

Зндоомоз--ендосм6за. 
Зндосперм--ендосперм( -ма). 
3ндоспора - ендосп6ра; середоклі
тинна сп6ра. 

Зндостиль, sulcus hypobranchialis-8H
достиль( -ля). 

Зндотелий, endothelium - ендотелНI: 
(-ія). 

Зндотеций (пылншш)) -- ен,в;отецій{ -ія). 
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Зндотоисин-ендотоксин( -ну); серед6вий 
токсИн(-ну). -

Зндотриптаза-ендотриптаза. 
Зндоциста (..ишаюш)-ендоцИста. 
зндо3нзимы�ендоензими;; серед6ві ен-
зими. 

3нергия-енерrіл. 
знзимы� (фер..иеllmы-ен8ими •. 
Знзоотия-ензо6тія; місцева п6шесть 
на тварині. 

Знтепехия-ентелехія. [сти). 
Знтероцеп ЬНОСТЬ -:- ен'Wроцельність( -но
Знтобпаст (знmодер..иа)-ентобласт( -та). 
3нтодерма-ентодерма. 
3нтомопогичесиий - ентомологічний. 
знтомопогия-ентомол6гія; наука про 
комахи. 

ЗНТОМОфауна-ентомофаFна. 
3нтомофипьны�-комахозапильний •. 
Знтопаразит (Зllдопаразum)-ентопара-

зит(-та); серед6вий чужоїд(-да:). 
30300Н, Еоzооn-еозо6н( -на). 
Зпендима-епендИма. 
Зпибласт (З1іmодер..иа)-епібласт(-та). 
Зпибопия-епіболіл, обростання. 
зпигин-епігін(-на). 
3пидемия-епідемія, п6niесть(-сти). 
Зпидермис (1іожuца, еріdегmіs)-епідер-

ма, шкуринка. 
ЗпидермичесииЙ-епі;цермічниЙ. 
3пидидимис, epididymis - додаток( -тка) 

я~чка, епідЙдиміс(-са). 
Зпизоотия-епіао6тія; п6шесть натва

РИJ.і. 
Зпикардий, ерісагdіum-епію'1рдій(-ія); 

надсердя. 
Зпипепсия, ерilерsіа-епілепсія-. 
Зпимерит (у грєгариllыl) - епімерИт(-та). 
3пинастическиЙ-епінастИчниЙ. 
Зпинастия-епінастія. 
3пиневрий-епіневрій(-ія). 
Зпистзз-епістааа; .яви ше приглушеJІ-
ня OДHi~ї ознаки від іншої. 

ЗпистатическиЙ-епістатИчниЙ. 
Зпистома (у ..ишаll1іu)-епіст6ма. 
Зпистрофей, epistroI?heus - епістро-
фМ( -я), вертун( -на). 

3питека (Зlїзоmека)-епітека. 
3питекапьны�й (Сlїелеm)-епітекальниП, 
надшкуровий. , [ний. 

зпитепиапьны�,, еріthеliаlis-епітелій
Зпитепий, еріthеlium-епітелій{ -ія). 
Зпифиз, ерірhуsіs-епіфіза, приростень 

(-сня). . 
Зпифит-епіфіт(-та). 
Зпонихий, eponichium - епоніхій(-ія), 

наднігтева плівка. 
Зпоофорон, epoophoron - додаток(-ка) 

я{:чника, епо6форон(-на). 
зргатоморфны�й (особь)-ергатом6рфний; 

безкрила мурашка, сх6жа на робіт
пика. 

Зренция, егесtіо-ерекція. 
зремофиты�еро:м:офіти;; рослини пу-

стинь і степів. 
3репсин-ерепсИн(-ну). 
3рептаза-ерептааа. 
3РI1тризм-еритрИзм(-:м:у). 
Зритробпаст (ге..иаmобласm)-еритроб- / 

ласт(-та); недійшла ф6рма червоно· 
крівця. 

Зритроцит--еритроц"т(-та), червонокрі-
:вець( -в ця) . 

3ротииа--ер6тика. 
Зротичеєк"й--еротичний, хтивий. 
Зспарцет, ОnоЬгусhіs--еспарцет( -ту). 
Зотрагон, Artemisia Dгасuпспlus--остро-

гін( -г6ну). 
Зтикетировать-етикетуватв, налИЧRб

вувати. 

Зтикетка--етикетка, наличко. 
Зтиопирован",е-етіолюваННЯj вир6щу
вання рослин у тlJмряві. 

ЗфемеРbl (раст. )-ефе:и~ри. 
3фиппий (седлыlШIїО, ephippium)-ефі-

пій(-ія), сідельце. . 
Зфир, аеthег-етер(-РУ). 
Зфира-ефіра. 
ЗфИРНblЙ (..wасло)-етер6виЙ. 
зцидиоспора-ецидіосп6ра; весняна сп6-
ра іржастого грибк&. -

Зцидия -- ецидія; :uістище ецидіосп6р. 
3якупяц"я, еjасulаtіо-еяuуляція, сі

М'ЯВИПОРСR(-КУ). -

ю 

Юкка, о- JuCCa-ІОка. 
Юпа, Lullula агЬогеа-жМіворонок(-нка) 
лісовий. 

Яблоко, mаlum-.яблуко; 
я. гпазное, ЬиlЬиз осиІі - 6чне Аіблу-

ко, 6чна банька. 
Ябпоня, Pirus Маlus-Яблуня. 
яБпочны�й (1іuслоmа)-.яблуковиЙ. 
Явпение, рhеnоmеnum-Явище. 
явнобрачны�e (цвеm"овыl,' ~ Phaneroga-
тае)-квітк6ві. 

явны�-.явний •. 

ЮНОЄТЬ, juvеntas~І6lІіСть(-ности). 
Юноwа, juvепіs--юнаu(-ка). 
Юноwеский, juvеnаlis--юнацький. 

я вор, Acer р seudop latan us-яві р ( явора) . 
Ягепи (лuшайllUlїU, Lісhепев)-обріСНИКil. 
Ягненок-ягня( -н.яти). 
Ягнятник, GypaiitoB ЬагЬаtUВ--ЯГНЯТНИR 

(-ка), бородf1ч(-ча). 
Ягода, Ьасса-ягода; 

я. винная, Ficus Саrіса-фіtове де
рево, -інжир6ве ~epeBO; (nлод)-
фіІ'а, інжир(-ру); 
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я. снежная, SymphoricarpuB racemo
sа-білі Лгоди. 

Ягодица, паtіs-сідниця, сідець( -дцЛ). 
ягодичны�й (.м.УСl'<ул, glutaeUS)-СіДНИЧ-
ПИЙ, сідцевий. 

ягоАны�-лгідний •. 
Ягуар, Felis опса-ягуар(-ра). 
ЯА, vепепum-отр-ута. 
яАерны�,, пuсlеаt,us-ядр6виИ. 
Ядовитость-отрутність(-ности), отруй-

ність(~ности) . 
яАовиты�-отрутний •. 
ядоносны�-отруйливий •. 
Ядро, пuсlеus-ядр6. 
ядры�но,, пuсlеоlus-ядерце. 
Язвеннин, Апthуllis-перелет(-ту). 
яаы�,' 1іпguа-язищ-ка) .. 
яаы�оглоточньІй,, glоssо-рhаrупgеш; 
язикопролиг6виЙ. 

язьlнообразны�,, glоssоіdепs - ,язикува
тиЙ. 

язы�новьІйй (цветок)-язичкуватии. 
язьlчнонеБны�,, glosso-раlаtіПlls-яаИItО-

піднебінний. 
язы�ньІйй ,1іпguа1іs-язик6виЙ. 
ЯаblЧОН, uvulа-язич6к(-чка). 
Яаь, Leuciscus іdus-язь (Лзя). 
Яичио, оvulum-яєчко; testieulum 

,яєчко. ШУЛЛ'l'ІСо. 
яичновы�,, testicularis-яєчк6виЙ. 
ЯИЧН~ІН, ovarium-яЄчник(-ка). 
яичниновы�,, оvагіаlis-яєчн:ик6виі. 
Я ичн ы�-яєчьІий •. 
яйцевидны�,, оvаtus-яйцюватии. 
ЯЙцевместилище-яЙцівник(-ка). 
Яйцевод (фаЛlLоnuева труба, ТиЬа ute-

rina (Fallopii) - яйце пр 6від(-во.ll;а) , 
ураЗOJЗа труба. 

ЯЙцевой-яйцевий. 
Яйценлад, оvіроSіtог-,поклаДнИК(-К/і). 

я й ценлетна-яЙцеклітИ:на. 
Яйцеприемнии-яйцеприймач( -ча). 
Я йцеп РОВОД (mlцевод)-яйцепр6від( -во-

да). 
Яйцеродящий, o'liparus - яЙцер6дн:иЙ. 
Яйцо, оvum-яйце. 
Ян, Poephagus grunniens - як (Лка). 
Яма, fоvеа-Лма. 
Ямна, ямочна, foveola-ЛМІСа. 
Янтарница, Suссіпеа-бурштИ:нка. 
янтарны�-бурштин6вий •. 
ЯнтаРь-бурштин( -ну). 
яремны�й (вена, jugulагіs)-яремний. 
ярний-яскравий. 
Ярусность-позомість( -мости). 
ярусны�й (древесuна)-поверхуватий. 
Ярутка, Тhlаsрі---талабfш( -ну). , 
Ясень, Fraxinus excelsior - Лсен:ь-(ня). 
Яснолна, Сегаstіum-роговик( -ка). 
Ясменнин, Аsрегulа-маренка. 
Ясность зрения-виразність(-н:ости) з6-· 

ру. 

Яенотна, Lаmіum-глуха кропива. 
Rсны�-ясний •. 
Ястреб-лструб( -ба);, 

А. перепелятнин, Accipiter півив-· 
лструб-гороб' ЛТІІИК; 

я. тетереВRТИИИ, А. gепtilіs-лструб
голуб'.Птник. 

Ястребинна, Heiracium - нечуйвітер· 
(-тру). 

ястреБины�,, nisorius - яструбиний. 
ятры�ник,, Orchis-зозулИнець(-нця). 
ячеисты�,, аlvеоlагіs-коміРІС6вий, ча-
рунк6виИ. 

Ячейка, аlvеоlus-ко:иірка, чарунка. 
ячменны�й (СОlLод)~ячмінниИ. 
Ячмень, Hordeum - ячмінь(-~еню). 
Ящер, Мапls-лусковець(-івцЛ). 
Ящерица, Lасегtа-Лщірка. 




