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A  
absorb поглинати 
acceleration прискорення 
acid rain кислотний дощ 
action дія 
adapt адаптуватись 
adaptation адаптація 
adjust пристосовуватись; налаштовувати 
adult дорослий 
advantage перевага 
affect впливати 
air повітря 
air mass повітряні маси 
air pressure тиск повітря 
air resistance аеродинамічний опір 
alternate альтернативний 
alto альт 
amount сума 
amphibian земноводне 
amplitude амплітуда 
analyze аналізувати 
anatomy анатомія 
ancestor предок 
ancient давній 
anemometer анемометр 
angle кут 
animal тварина 
Animalia тварини 
antibiotic антибіотик 
antibody антитіло 
appliance електроприлад 
apply застосовувати 
appropriate відповідний 
approximately приблизно 
arrange організовувати; упорядковувати 
artery артерія 
arthropod членистоногий 
asexual безстатевий 
assemble збирати 
asteroid астероїд 
astronomer астроном 
atmosphere атмосфера 
atom атом 
atomic number атомне число 
attract притягувати 
automatic автоматичний 
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available наявний 
axis вісь (геометрична) 

B  

bacteria бактерії 
balance рівновага 
balanced forces врівноважені сили 
bar graph гістограма 
bare голий 
barometer барометр 
battery батарея 
bed ложе 
behavior поведінка 
beneficial корисний 
benefit користь 
best найкращий 
big bang великий вибух 
binary fission поділ надвоє 
biomass біомаса 
bird птах 
blink блимання 
blizzard хуртовина 
block блокувати 
blood tissue кровотворна тканина 
blood vessel кровоносна судина 
blossom цвісти 
boil кипіти 
boiling point точка кипіння 
bone tissue кісткова тканина 
bounce відскакувати 
brain мозок 
bronchi бронхи 
bundle пучок 
buoyancy плавучість 
buoyant force виштовхуюча сила рідини 

C  

calcium кальцій 
calculator калькулятор 
calorie калорія 
camera фотоапарат 
camouflage маскування 
cancer рак 
capillary капіляр 
capture захват 
carbohydrate вуглевод 
carbon (C) вуглець (С) 
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carbon dioxide (CO₂) діоксид вуглецю (CO₂) 
cardiovascular system серцево-судинна система 
carnivore м’ясоїдна тварина 
category категорія 
caterpillar гусінь 
cause-end-effect relationships причинно-наслідковий зв’язок 
celestial небесний 
cell клітина 
cell cycle клітинний цикл 
cell division клітинний поділ 
cell membrane клітинна оболонка 
cell theory клітинна теорія 
cell wall клітинна стінка 
cellular respiration клітинне дихання 
Celsius (°C) Цельсій (°C) 
cement цемент 
centimeter (cm) сантиметр (см) 
central nervous system центральна нервова система 
chain ланцюг 
change зміна 
change of direction зміна напрямку 
change of motion зміна руху 
change of speed зміна швидкості 
characteristic характеристика 
chart схема 
chemical хімічний 
chemical bond хімічний зв’язок 
chemical change зміна хімічних властивостей 
chemical energy хімічна енергія 
chemical equation рівняння хімічної реакції 
chemical property хімічна властивість 
chemical reaction хімічна реакція 
chemical system хімічна система 
chemical weathering хімічне вивітрювання 
chlorophyll хлорофіл 
chloroplast хлоропласт 
choose обирати 
chromosome хромосома 
cinder cone volcano вулкан зі шлаковим конусом 
circuit цикл; кругообіг 
circulation циркуляція 
circulatory system система кровообігу 
cirro- пір’ясто- 
cirrus cloud пір’яста хмара 
classification класифікація 
classify класифікувати 
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climate клімат 
cloning клонування 
cloud хмара 
coal вугілля 
code код 
cold front холодний повітряний фронт 
collect збирати 
collide стикатися 
color колір 
column колона 
comet комета 
comfortable зручний 
communicate спілкуватись 
community спільнота 
compare порівнювати 
compass компас 
competition конкуренція 
complex carbohydrate складний вуглевод 
compose складати 
composite volcano стратовулкан 
composition склад 
compost pile компостна купа 
compound складений 
compound microscope складений мікроскоп 
compress стискати 
compression стиснення 
computer комп’ютер 
conclude робити висновок 
conclusion висновок 
condensation конденсація 
condense конденсувати(-сь) 
condition умова 
conduct проводити 
conduction проведення 
conductors провідники 
consequences наслідки 
conservation збереження 
conservation of energy збереження енергії 
conservation of mass збереження маси 
conserve зберігати 
consist of складатись 
consistent послідовний 
constant постійний 
construct будувати 
consumer консумент 
contain містити 
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container контейнер 
content зміст 
continent континент 
contrast контраст 
control контролювати 
controlled experiment контрольований експеримент 
convection конвекція 
coordinate координувати 
coordination координація 
core серцевина 
covalent bond ковалентний зв’язок 
create створювати 
crest верхівка 
crop сільськогосподарська культура 
crust кірка 
crystal кристал 
crystallization кристалізація 
cubic кубічний 
cubic centimeter кубічний сантиметр 
cure лікування; затвердіння 
cycle цикл 
cytoplasm цитоплазма 

D  

daily щоденно 
dam запруда 
data дані 
data table таблиця даних 
daughter cell дочірня клітина 
daylight денне світло 
decay розпад 
decomposer редуцент 
decrease зменшувати 
defend захищати 
deficient недостатній 
define визначати 
definite певний 
delta дельта 
density щільність 
dependent variable залежна змінна 
deposition осадження 
derived похідний 
descend спускатись; зменшуватись 
descendants нащадки 
describe описувати 
desert пустеля 
design проектувати 
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design scientific investigations розробляти дизайн наукового дослідження 
determine визначати 
develop розвиватись 
development розвиток 
diagram діаграма 
dichotomous key дихотомічний ключ 
difference відмінність 
digest перетравлювати 
digestion травлення 
digestive system система травлення 
direct прямий 
directions напрямки 
directly безпосередньо 
disappearing trait зникаюча риса 
discuss обговорювати 
disperse розповсюджувати 
dissolve розчиняти 
distance відстань 
distinctive відмінний 
distribute поширювати 
disturb збурювати 
diversity різноманітність 
DNA ДНК 
dominant домінантний 
dominant gene домінантний ген 
draw креслити 
dump сміттєзвалище 

E  

earth земля 
earthquake землетрус 
earthworm дощовий черв’як 
echo луна 
eclipse затемнення 
ecological succession екологічна послідовність 
ecology екологія 
ecosystem екосистема 
effect ефект 
efficient ефективний 
egg яйце 
electric current електричний струм 
electrical електричний 
electrical circuits електричні схеми 
electrical energy електрична енергія 
electricity електрика 
electromagnet електромагніт 
electromagnetic spectrum електромагнітний спектр 
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electromagnetic waves електромагнітні хвилі 
electromagnetism електромагнетизм 
electron електрон 
elements елементи 
elevation підвищення 
elliptical еліптичний 
emit випромінювати 
endangered species вимираючий вид 
endocrine system ендокринна система 
endothermic ендотермічний 
energy енергія 
energy flow потік енергії 
energy pyramid енергетична піраміда 
energy resources енергоресурси 
ensure забезпечувати 
environment навколишнє середовище 
environmental екологічний 
environmental changes зміни умов навколишнього середовища 
epithelial епітеліальний 
equal рівний 
equation рівняння 
equator екватор 
equilibrium рівновага 
erosion ерозія 
error помилка 
esophagus стравохід 
establish встановлювати 
estimate оцінювати 
estimation оцінка 
eukaryotic еукаріотичний 
evaluate оцінювати 
evaporate випаровуватися 
evaporation випаровування 
evidence свідчення 
evolution еволюція 
example приклад 
exchange обмін 
excrete виділяти; виводити 
excretion виділення; екскреція 
exoskeleton зовнішній скелет 
exothermic екзотермічний 
expand розширювати 
experiment експеримент 
explain пояснювати 
explanation пояснення 
express виражати 
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external зовнішній 
extinct вимираючий 

F  
fact факт 
factor чинник 
Fahrenheit (°F) Фаренгейт (°F) 
fat жир 
fault вада 
feature особливість 
features особливості 
female sex cell жіноча статева клітина 
fertilization запліднення 
fertilized запліднений 
fertilizer запліднювач 
fiber волокно 
fish риба 
fixed pulley фіксований шків 
flood повінь 
flow chart блок-схема 
flower квітка 
fluid рідина 
folded складений 
food їжа 
food chain харчовий ланцюжок 
food web харчова мережа 
for every action there is an equal or opposite reaction кожна дія дорівнює протидії 
force сила 
forecast прогноз 
form форма 
formation формування 
former колишній 
formula формула 
formulate формулювати 
fossil копалини 
fossil fuel горючі копалини 
freezing замерзання 
frequency частота 
friction тертя 
front фронт 
fruit фрукт 
fuel паливо 
filter фільтр 
fulcrum точка опори 
function функція 
function of living things функція живих істот 
fungi гриби 
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G  
galaxy галактика 
garbage сміття 
gas газ 
gas giants газові гіганти 
gem дорогоцінний камінь 
gene ген 
generation покоління 
generator генератор 
genetic engineering генна інженерія 
genetic material генетичний матеріал 
genetically генетично 
genetic variation генетична варіація 
geologist геолог 
geothermal energy геотермальна енергія 
germ мікроб; паростка 
germination проростання 
glacier льодовик 
gland залоза 
global всесвітній 
global climate глобальний клімат 
global warming глобальне потепління 
graduated cylinder градуйований циліндр 
gram (g) грам (г) 
graph графік 
graphic графічний 
gravitational гравітаційний 
gravity тяжіння 
greatest найбільший 
greenhouse gas парниковий газ 
green plant зелені насадження 
groundwater ґрунтові води 
group група 
grow рости 
growth ріст 

H  

habit звичка 
habitat середовище проживання 
hand lens ручна лупа 
hardness твердість 
harmful шкідливий 
hazardous небезпечний 
healthy habit здорова звичка 
hearth топка 
heart muscle серцевий м’яз 
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heat теплота 
heat energy теплова енергія 
herbivore травоїдна тварина 
heredity спадковість 
hereditary спадковий 
hibernation сплячка 
hormone гормон 
host хазяїн 
human людина 
human cell клітка людини 
humid вологий 
humidity вологість 
hurricane ураган 
hydroelectric power гідроелектрична енергія 
hydrosphere гідросфера 
hygrometer гігрометр 
hypothesis гіпотеза 

I  
identical  ідентичний  
identification ідентифікація 
identify ідентифікувати 
igneous вивержений 
igneous rock вивержена порода 
illuminate освітлювати 
illustrate ілюструвати 
immune system імунна система 
inclined plane похила площина 
increase збільшувати 
independent незалежний 
independent variable незалежна змінна 
indicate вказувати 
indirect непрямий 
individual індивідуальний 
infection інфекція 
infectious disease інфекційне захворювання 
inference висновок 
information інформація 
ingredient інгредієнт 
inherit успадкувати 
inheritance спадкування 
inherited adaptation успадкована адаптація 
inherited trait успадкована риса 
insect комаха 
instrument інструмент 
insulator ізоляційний матеріал 
interact взаємодіяти 
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interaction взаємодія 
interior внутрішній 
internal внутрішній 
interpret інтерпретувати 
interval інтервал 
inversion інверсія 
invertebrate безхребетний 
investigation дослідження 
ion іон 
ionic bond іонний зв’язок 
iron (Fe) залізо (Fe) 
irregular нестандартний 
isolate ізолювати 

J  
jellyfish медуза 
joint суглоб 

K  
kilogram (kg) кілограм (кг) 
kiloliter (kl) кілолітр (кл) 
kilometer (km) кілометр (км) 
kinetic energy кінетична енергія 
kingdom царство 
knowledge знання 

L  
label мітка 
landslide зсув ґрунту 
large intestine товстий кишечник 
larva личинка 
laser лазер 
latitude широта 
lava лава 
layer шар 
leaf лист 
learned набутий 
learned adaptation набута адаптація 
least найменший 
leaves листя 
levee гатка 
lever важіль 
life cycle життєвий цикл 
life span тривалість життя 
lift піднімати 
light світло 
light-years світлові роки 
line graph лінійний графік 
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lines of force силові лінії 
link ланка 
liquid рідина 
list перелік 
liter (L) літр (л) 
lithosphere літосфера 
liver печінка 
living things живі істоти 
location розташування 
locomotion пересування 
longitude довгота 
longitudinal wave поздовжня хвиля 
loudness гучність 
lunar eclipse місячне затемнення 
lungs легені 
luster блиск 

M  
machine апарат 
magma магма 
magnet магніт 
magnetic field магнітне поле 
magnetic force сила магнітного поля 
magnetism магнетизм 
magnifier збільшувальне скло 
maintain підтримувати 
maintenance підтримка 
major основний 
male sex cell чоловіча статева клітина 
mammal ссавець 
manage керувати 
mantle мантія 
map мапа 
mass маса 
material матеріал 
materials матеріали 
materials scientist матеріалознавець 
mathematics математика 
matter речовина 
measure вимірювати 
measurement вимірювання 
mechanical energy механічна енергія 
mechanical weathering механічне вивітрювання 
medium середовище 
meiosis мейоз 
melting плавлення 
melting point точка плавлення 
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metal металевий 
metallic bond металевий зв’язок 
metalloid металоїд 
metamorphic метаморфічний 
metamorphic rock метаморфічна гірська порода 
metamorphosis метаморфоз 
meter (m) метр (м) 
meter stick рейка 
methane метан 
method метод 
metric ruler метрична лінійка 
microorganisms мікроорганізми 
microscope мікроскоп 
mid-ocean ridge серединно-океанічний хребет 
migration міграція 
Milky Way Чумацький Шлях 
milligram (mg) міліграм (мг) 
milliliter (ml) мілілітр (мл) 
millimeter (mm) міліметр (мм) 
mineral мінеральний 
mitochondria мітохондрії 
mitosis мітоз 
mixture суміш 
model модель 
moisture волога 
molecule молекула 
mollusk молюск 
molten розплавлений 
monthly щомісяця 
Monera монера 
monoculture монокультура 
moon місяць 
motion рух 
motor двигун 
mountain гора 
mouth рот 
movable pulley рухомий шків 
movement рух 
movement of plates рух плит 
mucus слиз 
muscle м’яз 
muscle tissue м’язова тканина 
muscular system м’язова система 
mutation мутація 
multicellular багатоклітинний 
multicellular organism багатоклітинний організм 
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N  
natural gas природний газ 
natural resource природний ресурс 
natural selection природний відбір 
nebula туманність 
negative негативний 
nervous system нервова система 
net force рівнодіюча сила 
neuron нейрон 
neutral нейтральний 
neutron нейтрон 
Newton Ньютон 
niche ніша 
nimbus ореол 
nitrogen азот 
noble gas інертний газ 
nonliving things неживі істоти 
nonmetal неметал 
nonrenewable невідновний 
nonrenewable energy resource невідновне джерело енергії 
nonrenewable resource невідновний ресурс 
nose ніс 
nuclear energy ядерна енергія 
nuclear fusion термоядерний синтез 
nucleus ядро 
nutrient поживна речовина 

O  
object об’єкт 
objective об’єктивний 
objective lens лінза об’єктиву 
observation спостереження 
observe спостерігати 
obtained отриманий 
occur відбуватись 
ocean океан 
odor запах 
offspring потомство 
omnivore всеїдний 
one-celled organisms одноклітинні організми 
ooze мул 
opinion думка 
orbit орбіта 
order порядок 
organ орган 
organ system система органів 
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organelle органела 
organism організм 
organize організовувати 
original початковий 
ovary яєчник 
overabundance надлишок 
overcome долати 
overpopulation перенаселеність 
ovule незріла яйцеклітина 
oxygen кисень 
ozone озон 

P  
parallel circuit схема паралельного з’єднання 
parasite паразит 
parent cell батьківська клітина 
particle частинка 
pattern зразок 
pedigree chart генеалогічна схема 
perceive сприймати 
percent, percentage відсоток, відсоткове співвідношення 
period період 
periodic table періодична таблиця 
permanent magnet постійний магніт 
pesticide пестицид 
petroleum нафта 
phases фази 
phenomena явища 
phosphorus фосфор 
photosynthesis фотосинтез 
physical фізичний 
physical change зміна фізичних параметрів 
physical property фізична властивість 
physical weathering фізичне вивітрювання 
picture зображення 
pie пиріг 
pie chart кругова діаграма 
pie graph секторний графік 
pistil пестик 
pitch нахил; падіння 
planet планета 
plant рослина 
Plantae рослини 
plasma плазма 
plate плита 
plate tectonics тектоніка плит 
poison отрута 
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polar полярний 
pollen пилок 
pollinate запилювати 
pollutant забруднювач 
pollution забруднення 
position розташування 
positive позитивний 
potential energy потенційна енергія 
power of ten notation позначення ступенів десяти 
precipitation опади 
predator хижак 
predict передбачати 
predictable передбачуваний 
prediction передбачення 
presence присутність 
preserve зберігати 
pressure тиск 
prevailing переважаючий 
prevailing winds роза вітрів 
previous попередній 
prey жертва 
primary первинний 
probable імовірний 
procedure процедура 
process процес 
produce виробляти 
producer виробник 
product продукт 
prokaryotic прокаріотичний 
property властивість 
properties властивості 
protect захищати 
protein білок 
Protista найпростіші 
proton протон 
provide надавати 
pulley шків 
Punnett square решітка Пеннета 
pupa лялечка 
purpose ціль 
pushes and pulls обернено-поступальний рух 

R  
radiation випромінювання 
radioactive радіоактивний 
radioisotope радіоактивний ізотоп 
rarefaction розрідження 
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rate швидкість 
ray промінь 
react реагувати 
reactant реагент 
rearrange перебудовувати 
reason причина 
receive отримувати 
recessive рецесивний 
recessive gene рецесивний ген 
recognize розпізнавати 
record запис 
rectum пряма кишка 
recycle використовувати повторно 
reduce зменшувати 
refer посилатись 
reflect відбивати 
reflection відбиття 
reflex рефлекс 
refract заломлювати 
refraction заломлення 
regulation регулювання 
relationship відносини 
relationships in organisms відносини між організмами 
relative humidity відносна вологість 
release випуск 
relevant відповідний 
remain the same залишатись незмінним 
remains рештки 
renewable відновний 
renewable energy resource відновне джерело енергії 
renewable resource відновний ресурс 
repair ремонтувати 
represent представляти 
reproduce відтворювати 
reproduction розмноження 
reproductive репродуктивний 
reptile плазун 
required обов’язковий 
resist чинити опір 
resistant to стійкий до 
resource ресурс 
respiration дихання 
respiratory system дихальна система 
respond відповідати 
response відповідь 
responsible відповідальний 
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restore відновлювати 
result результат 
reuse повторне використання 
reverse протилежний 
revolution оберт 
revolve обертати 
rock гірська порода 
rock cycle породний цикл 
role роль 
root корінь 
rotate обертати 
rotation обертання 
runoff стік 
rust іржа 

S  
saliva слина 
salivate виділяти слину 
samples зразки 
scale шкала 
scarce недостатній 
science наука 
scientific (use appropriate scientific tools) науковий (використовуйте відповідні наукові 

інструменти) 
scientific inquiry науковий пошук 
scientific investigation наукове дослідження 
scientific law науковий закон 
scientific name наукова назва 
scientific thinking наукове мислення 
scrape скребти 
screw гвинт 
sea floor spreading спрединг морського дна 
sea level рівень моря 
season пора року 
secondary вторинний 
sediment осад 
sedimentary rock осадова порода 
sedimentation осадження 
seed насіння 
seedling розсада 
seep просочуватись 
select селекціонувати 
selective breeding селекційне розведення 
sense відчувати 
sense organ орган чуття 
sequencing визначення послідовності 
series circuit схема послідовного з’єднання 



Intermediate School Level Science Glossary 
 

NYS Statewide Language RBERN 
 

ENGLISH UKRAINIAN 
settle селитись 
sewage  стічні води 
sex cell статева клітина 
sex cells статеві клітини 
sexual статевий 
shape форма 
shell оболонка 
shield volcano щитовий вулкан 
shiver тремтіти 
significant значущий 
similarity подібність 
simple machine простий механізм 
siren гудок 
situation ситуація 
size розмір 
skeletal muscle скелетний м’яз 
skeletal system скелетна система 
shy насторожений; полохливий 
small intestine тонкий кишечник 
smog смог 
smooth muscle гладкий м’яз 
soil ґрунт 
soil texture структура ґрунту 
solar cell елемент сонячної батареї 
solar eclipse сонячне затемнення 
solar energy сонячна енергія 
solar system сонячна система 
solid твердий 
solidification затвердіння 
solubility розчинність 
solute розчиняти 
solution розчин 
solvent розчинник 
sound звук 
sound recorder пристрій звукозапису 
source джерело 
space простір; космос 
specialize спеціалізуватись 
species вид 
specific специфічний 
specimens зразки 
speed швидкість 
sperm сперма 
spill розлив 
spinal cord спинний мозок 
spiral спіральний 
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sponge губка 
spore спора 
spring пружина 
spring scale пружинні ваги 
sprout паросток 
squint скошений 
stable стійкий 
stages етапи 
stamen тичинка 
star зірка 
starch крохмаль 
state стан 
static charge статичний заряд 
static electricity статична електрика 
stem стрижень 
stigma рильце 
stimulus стимул 
stomach шлунок 
stopwatch секундомір 
strain штам; деформація 
strategy стратегія 
strato шаруватий 
stratus cloud шарувата хмара 
streak смужка 
structural adaptation структурна адаптація 
structure структура 
sublimation сублімація 
subsoil надра 
substance речовина 
sugar цукор 
sulfuric acid сірчана кислота 
summarize підсумовувати 
sun сонце 
supernova наднова 
support опора 
surface поверхня 
survey дослідження 
survival виживання 
survive, survival виживати 
swamp болото 
sweat піт 
switch перемикач 
system 
 
 
 

система 



Intermediate School Level Science Glossary 
 

NYS Statewide Language RBERN 
 

ENGLISH UKRAINIAN 

T  
table стіл 
table salt кухонна сіль 
tadpole пуголовок 
tape measure мірна рулетка 
technology технологія 
telescope телескоп 
temperate помірний 
temperature температура 
temporary magnet тимчасовий магніт 
terrestrial planets планети земної групи 
test випробування 
theory теорія 
thermal energy теплова енергія 
thermometer термометр 
thunderstorm гроза 
tide приплив/відлив 
tilt нахил 
tilted нахилений 
time час 
tissue тканина 
tool інструмент 
topsoil верхній шар ґрунту 
tornado торнадо 
trachea трахея 
trade-offs компроміси 
trait ознака 
transfer переносити 
transform перетворювати 
transport транспортувати 
transport system транспортна система 
transverse wave поперечна хвиля 
trench траншея 
trial дослідження 
tropical тропічний 
troposphere тропосфера 
trough діжа 
tumor пухлина 
turbine турбіна 
type тип 
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U  
unbalanced forces неврівноважені сили 
undergo metamorphosis проходити стадії метаморфозу 
unequal нерівний 
unicellular одноклітинний 
unifying themes об’єднуюча тема 
unique унікальний 
universe Всесвіт 
unstable нестійкий 

V  
vacuole вакуоль 
valley долина 
vapor випар 
variable змінна 
variation різновид 
variety різноманітність 
vascular system судинна система 
vascular tissue судинна тканина 
vegetable овоч 
vehicle транспортний засіб 
vein вена 
velocity швидкість; швидкодія 
vertebrate хребетний 
vibrate вібрувати 
virus вірус 
visible видимий 
visible light видиме світло 
vitamin вітамін 
volcanic activity вулканічна активність 
volcano вулкан 
voltmeter вольтметр 
volume обсяг 

W  
warm теплий 
water вода 
water cycle кругообіг води в природі 
water vapor водяна пара 
wavelength довжина хвилі 
weather погода 
weathering вплив атмосферних умов 
wedge клин 
weight вага 
wheel and axle коловорот 
white blood cell лейкоцит 
wind вітер 
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wind vane флюгер 
wise розсудливий 
work робота 
wrinkle 
 

зморшка 

Z  
zone зона 
zygote зигота 
  
 




