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abandon
abbreviation
ability
abiogenesis
abiotic
abiotic factor
abortion
absorption
accomplish
according to
account
accumulate
accurate
acetylcholine
acid
acid rain
acidity
acne
acquire
acquired characteristics
acquired immunity
acquired immunodeficiency syndrome (AIDS)
acromegaly
activation energy
active immunity
active site
active transport
activity
adaptation
adaptive
adaptive radiation

залишати
скорочення
здатність
абіогенез
абіотичний
абіотичний фактор
аборт
абсорбція
виконувати
відповідно до
рахунок
накопичувати
точний
ацетилхолін
кислота
кислотний дощ
кислотність
акне
придбавати
набуті властивості
набутий імунітет
синдром набутого імунодефіциту (СНІД)
акромегалія
енергія активації
активний імунітет
активний центр
активне перенесення
активність
адаптація
адаптивний
адаптивна радіація

adaptive value
addiction
additional
adenine
adenosine diphosphate (ADP)
adenosine monophosphate (AMP)
adenosine triphosphate (ATP)
adequate
adhesion
adipose tissue
adolescence
adrenal cortex
adrenal gland
adrenal medulla
adrenaline

адаптивне значення
залежність
додатковий
аденін
аденозиндифосфат (АДФ)
аденозинмонофосфат (АМФ)
аденозинтрифосфат (АТФ)
адекватний
зчеплення
жирова тканина
підлітковий вік
кора надниркових залоз
надниркова залоза
мозкова речовина надниркових залоз
адреналін
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adrenocorticotropic hormone (ACTH)
adsorption
adult
advantage
aerobe
aerobic
aerobic respiration
aerosol
afterbirth
agar
agarose
agglutination
agglutinin
agglutinogen
aging
agricultural
agriculture
AIDS (acquired immunodeficiency syndrome)
ailment
air pollution
air sac
air space
albinism
albino
albumen
alcoholic fermentation
algae
algal bloom
alimentary canal
alkaline
all or none response
allantois
allele (s)
allergic
allergic reactions
allergy
alter (ed)
altered gene
alternation of generation
alveolus
ameba
amoeboid movement
amino acid (s)
amino group
ammonia
amniocentesis
amnion
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адренокортикотропний гормон (АКТГ)
адсорбція
дорослий
перевага
аероб
аеробний
аеробне дихання
аерозоль
плацента
агар
агароза
аглютинація
аглютинін
аглютиноген
старіння
сільськогосподарський
сільське господарство
СНІД (синдром набутого імунодефіциту)
недуга
забруднення повітря
повітряний мішок
повітряна порожнина
альбінізм
альбінос
альбумін
алкогольне бродіння
морські водорості
цвітіння води
травний тракт
лужний
реакція за типом «все або нічого»
алантоїс
алель(-і)
алергічний
алергічні реакції
алергія
змінювати (змінений)
змінений ген
чергування поколінь
альвеола
амеба
амебоїдний рух
амінокислота(-и)
аміногрупа
аміак
амніоцентез
амніон
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amniotic fluid
amount
amphibian
amylase
anabolism
anaerobe
anaerobic
analgesic
analogous structure
anaphase
anatomy
androgen
anemia
angina pectoris
animal
ant
antenna (e)
anterior
anther
antibiotic (s)
antibodies
antibody
anticodon
antigen
antihistamine
antiseptics
antitoxin
anus
aorta
aortic arch
aphotic zone
appearance
appendage
appendicitis
appendix
apply
appropriate
approval
aquaculture
aquarium
aquatic
arid
arrow
arteriole
artery
arthritis
artificial selection
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навколоплідна рідина
сума
земноводне
амілаза
анаболізм
анаероб
анаеробний
анальгетик
аналогічна структура
анафаза
анатомія
андроген
анемія
стенокардія
тварина
мураха
антена(-и)
передній
пильовик
антибіотик(-и)
антитіла
антитіло
антикодон
антиген
антигістамінний засіб
антисептики
антитоксин
анус
аорта
дуга аорти
афотична зона
зовнішній вигляд
придаток
апендицит
апендикс; додаток
застосовувати
відповідний
затвердження
аквакультура
акваріум
водний
посушливий
стріла
артеріола
артерія
артрит
штучний відбір
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asbestos
ascending colon
ascorbic acid
asexual
asexual reproduction
asexually
ash
aspen
assembled
assimilation
associate
association neuron
assuming
assumption
aster
asthma
astigmatism
atherosclerosis
athlete’s foot
atmosphere
atmospheric
atmospheric temperature
atom
atomic mass
atomic number
ATP (adenosine tri-phosphate)
atria
atrium
attach
attack
attempt
auditory canal
auditory nerve
auricle
autoclave
automobile
autonomic nervous system
autosome
autotroph
autotrophic
autotrophic nutrition
auxin
availability
available
axis
axon

азбест
висхідна кишка
аскорбінова кислота
безстатевий
безстатеве розмноження
у безстатевий спосіб
зола
осика
зібраний
асиміляція
пов’язувати
асоціативний нейрон
припускаючи
припущення
айстра
астма
астигматизм
атеросклероз
епідермофітія стопи
атмосфера
атмосферний
температура атмосферного повітря
атом
атомна маса
атомне число
АТФ (аденозинтрифосфат)
передсердя (мн.)
передсердя (одн.)
приєднувати
атака
спроба
зовнішній слуховий канал
слуховий нерв
вушна раковина
автоклав
автомобіль
вегетативна нервова система
аутосома
автотроф
автотрофний
автотрофне харчування
ауксин
наявність
наявний
вісь
аксон
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bacteria
bacterial
bacterial infections
bacterial pneumonia
bacteriophage
bacterium
balance
balanced diet
ball and socket joint
bare
bark
barnacle
basal metabolic rate
base
base-pairing
bass
beak
bear
beaver
beetle
behavior
behavioral
benedict’s solution
benthos
beriberi
bias
bicarbonate
biceps
bicuspid valve
bilateral symmetry
bile
bile duct
bile pigment
binary fission
binomial nomenclature
biochemical processes
biochemistry
biodegradable
biodiversity
biogenesis
biogeochemical cycle
biological catalysis
biological control
biological magnification
biology
biomass

B
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бактерії
бактеріальний
бактеріальні інфекції
бактеріальна пневмонія
бактеріофаг
бактерія
рівновага
збалансована дієта
шароподібний суглоб
голий
кора
мушля
інтенсивність основного обміну
основа
парування основ
окунь
дзьоб
ведмідь
бобер
жук
поведінка
поведінковий
розчин Бенедикта
бентос
бері-бері
упередженість
бікарбонат
біцепс
двостулковий клапан
двостороння симетрія
жовч
жовчна протока
жовчний пігмент
поділ надвоє
біноміальна номенклатура
біохімічні процеси
біохімія
біорозкладаний
біорізноманіття
біогенез
біогеохімічний цикл
біологічний каталіз
біологічний контроль
біологічне накопичування
біологія
біомаса
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biome
bioremediation
biosphere
biotechnological
biotechnology
biotic
biotic factor
birch
birth canal
birth control
birth rate
biuret test
bladder
blade
blastula
blending inheritance
blind spot
blinking
block
blood
blood cavity
blood circulation
blood clotting
blood group
blood plasma
blood platelet
blood pressure
blood smear
blood sugar
blood transfusion
blood vessel
boil
bond
bone
bone marrow
booklet
botany
Bowman’s capsule
brain
brain stem
bread mold
breathing
breeding
briefly
broccoli
bronchitis
bronchus
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біом
біовідновлення
біосфера
біотехнологічний
біотехнологія
біотичний
біотичний фактор
береза
родові шляхи
регулювання народжуваності
рівень народжуваності
біуретова реакція
сечовий міхур
лезо
бластула
змішане успадкування
сліпа пляма
блимання
блокада
кров
порожнина з кров’ю
кровообіг
згортання крові
група крові
плазма крові
тромбоцит
кров’яний тиск
мазок крові
цукор крові
переливання крові
кровоносна судина
фурункул; кип’ятити
зв’язок
кістка
кістковий мозок
брошура
ботаніка
капсула Боумена
мозок
стовбур головного мозку
хлібна пліснява
дихання
розведення
коротко
броколі
бронхіт
бронх
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bubble
bud
budding
buffer
bulb
burn
cabbage
calcium
calcium carbonate
calibrate
calorie
calorimeter
cancer
canopy
capacity
capillary
capillary action
carbohydrate
carbohydrate (s)
carbon
carbon cycle
carbon dioxide
carbon fixation
carbon monoxide
carbon-containing
carboxyl group
carcinogen
cardiac muscle
cardiovascular disease
carnivore
carnivorous
carotene
carrier
carrying capacity
cartilage
catabolism
catalase
catalyst
caterpillar
catfish
cattail
caudal fin
caudal vertebra
caudatum
cauliflower
cell

C
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міхур
брунька
брунькування
буфер
електрична лампа
горіти
капуста білоголова
кальцій
карбонат кальцію
калібрувати
калорії
калориметр
рак
крона дерева
здатність
капіляр
капілярна дія
вуглеводний
вуглевод(-и)
вуглець
вуглецевий цикл
діоксид вуглецю
зв’язування вуглецю
монооксид вуглецю
вуглецевмісний
карбоксильна група
канцероген
серцевий м’яз
серцево-судинне захворювання
м’ясоїдна тварина
м’ясоїдний
каротин
носій
транспортуюча здатність
хрящ
катаболізм
каталаза
каталізатор
гусінь
сом
очерет
хвостовий плавець
хвостовий хребець
хвостате ядро
цвітна капуста
клітина
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cell body
cell cycle
cell division
cell membrane
cell plate
cell respiration
cell specialization
cell theory
cell wall
cell-mediated immunity
cellular respiration
cellulose
Celsius
Celsius scale
centigrade
centimeter
central nervous system
centrifuge
centriole
centromere
centrosome
cereal group
cerebellum
cerebral cortex
cerebrospinal fluid
cerebrum
certain
cervix
challenge
chemical
chemical bond
chemical equation
chemical formula
chemical reaction
chemoautotroph
chemosynthesis
chemotherapy
chemotropism
chicken pox
chipmunk
chitin
chlorine
chlorophyll
chloroplast
cholera
cholesterol
chordate
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тіло клітини
клітинний цикл
клітинний поділ
клітинна оболонка
клітинна пластинка
дихання клітини
диференціація клітин
клітинна теорія
клітинна стінка
клітинно-опосередкований імунітет
клітинне дихання
клітковина
Цельсій
шкала Цельсія
градус за шкалою Цельсія
сантиметр
центральна нервова система
центрифуга
центріоль
центромера
центросома
група зернових культур
мозочок
кора головного мозку
спинномозкова рідина
головний мозок
певний
шийка матки
стимуляція
хімічний
хімічний зв’язок
рівняння хімічної реакції
хімічна формула
хімічна реакція
хемоавтотроф
хемосинтез
хіміотерапія
хемотропізм
вітряна віспа
бурундук
хітин
хлор
хлорофіл
хлоропласт
холера
холестерин
хордова тварина
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chorion
chromatid
chromatin
chromatography
chromosomal alteration
chromosomal recombination’s
chromosome
chyme
cilia
ciliary motion
circulation
circulate
circulatory
circulatory system
claim
class
classification
classify
clawed
cleavage
climate
climax community
climax
climax
clipping
clone
cloning
close circulatory systems
coacervate
coal
coarse adjustment
coast
coastal ocean
coastline
cocci
coccus
cockroach
cocoon
codominance
codon
coenzyme
coevolution
cohesion
cohesive force
collect
collecting duct
colloidal dispersion

хоріон
хроматида
хроматин
хроматографія
хромосомна перебудова
хромосомна рекомбінація
хромосома
хімус
війки
війковий рух
циркуляція
циркулювати
циркуляційний
система кровообігу
твердження
клас
класифікація
класифікувати
пазуристий
розщеплення
клімат
стійке угруповання
кульмінація; угруповання організмів
досягти кульмінації
обрізка
клон
клонування
замкнута система циркуляції
коацерват
вугілля
грубе налаштування
узбережжя
прибережні океанські води
берегова лінія
коки
кок
тарган
кокон
кодомінантність
кодон
кофермент
коеволюція
зчеплення
сила зчеплення
збирати
збиральний проток
колоїдне розсіювання
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colon
colony
color blindness
coloration
combat
combination
commensalism
common
common ancestor
common cold
communicable
communication
community
competition
competitive exclusion principle
complementary
complete protein
complex multicellular
complexity
compost
compound
compound eye
compound light microscope
compound microscope
concentration
concentration gradient
concept
conception
concerning
conclusion
condensation
conditioned reflex
conditioning
conduct
conduction
cone
conifer
coniferous
coniferous forest
conjugation
connective tissue
conservation
conservation of environment
considered
constipation
construct
consumer
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товста кишка
колонія
дальтонізм
забарвлення
протидіяти
поєднання
коменсалізм
спільний
спільний предок
застуда
контагіозний
поширення
спільнота
конкуренція
принцип конкурентного виключення
комплементарний
повноцінний білок
складний багатоклітинний організм
складність
компост
сполука
фасеткове око
складений оптичний мікроскоп
складений мікроскоп
концентрація
градієнт концентрації
ідея
концепція
стосовно
висновок
конденсація
умовний рефлекс
вироблення умовного рефлексу
поведінка
проведення
конус
дерево хвойної породи
хвойний
хвойний ліс
кон’югація
сполучна тканина
збереження
збереження навколишнього середовища
розглянутий
закреп
будувати
споживач
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contain
content
contour farming
contour ploughing
contraception
contractile vacuole
contribute
control
controlled experiment
controlled variable
convergent evolution
convert
convulsion
coordinating system
coordination
coral
coral reef
coronary circulation
coronary artery
corpus luteum
cortex
cortisone
cotyledon
covalent bond
cover
cover crop
coverslip
Cowper’s gland
Cranial nerve
crayfish
crescent
cretinism
cricket
crisp
crop
crop rotation
crop breeding
crop fertilization
crop pollination
crossing-over
crustacean
cryptic coloration
cultivated plant
culture
currently
cuticle
cutting
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містити
зміст
контурне землеробство
контурна оранка
контрацепція
скорочувальна вакуоль
робити внесок
контролювати
контрольований експеримент
контрольована змінна
конвергентна еволюція
перетворювати
судома
координуюча система
координація
корал
кораловий риф
коронарний кровообіг
коронарна артерія
жовте тіло
кірковий шар
кортизон
котиледон
ковалентний зв’язок
покрив
покривна культура
покривне скло
куперова залоза
черепний нерв
рак
серпоподібне тіло
кретинізм
цвіркун
кучерявий
сільськогосподарська культура
сівозміна
вирощування сільськогосподарських культур
внесення добрив під сільськогосподарські культури
запилення сільськогосподарських культур
кросинговер
ракоподібне
захисне забарвлення
культивована рослина
культура
на цей час
кутикула
різання
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cycling
cyclonic
cysteine
cytokinesis
cytolysis
cyton
cytoplasm
cytoplasmic division
cytosine
cytoskeleton

D

damage
dangerous
dark reaction
Darwinism
data
daughter cell
deamination
decay
deciduous
deciduous tree
decomposer (s)
decomposition
decrease
defecation
defective
defective gene
deficiency disease
defoliation
deforestation
degeneration
dehydration
dehydration synthesis
dehydrogenase
deletion
demand
demographic transition
demography
denaturation
dendrite
denitrification
denitrifying bacteria
density-dependent limiting factor
density-independent limiting factor
deoxyribonucleic acid (DNA)
deoxyribose
dependent variable
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циклічність
циклонний
цистеїн
цитокінез
цитоліз
цитон
цитоплазма
поділ цитоплазми
цитозин
цитоскелет
пошкодження
небезпечний
темнова реакція
дарвінізм
дані
дочірня клітина
дезамінування
розпад
листопадний
листяне дерево
редуцент(-и)
розкладання
зниження
дефекація
дефектний
дефектний ген
захворювання на фоні синдрому недостатності
скидання листя
знеліснення
дегенерація
зневоднення
синтез зневоднення
дегідрогеназа
делеція; видалення
вимога
демографічне зрушення
демографія
денатурація
дендрит
денітрифікація
денітрифікуючі бактерії
залежний від щільності обмежуючий чинник
незалежний від щільності обмежуючий чинник
дезоксирибонуклеїнова кислота (ДНК)
дезоксирибоза
залежна змінна

Living Environment Glossary - High School Level
ENGLISH
deplete
depletion
depressant
dermis
desalination
desert
desertification
desirable
destroy
destruction
detect
detection
determine
detoxication
detrimental
detritus
development
deviation
dextrose
diabetes
diagram
dialysis
diaphragm
diarrhea
diastole
diastolic pressure
diatom
dichotomous
dichotomous key
died off
diet
differ
differences
differentiation
diffusion
digest
digestion
digestive enzyme
digestive juices
digestive system
dihybrid
dihybrid cross
dilation of blood vessel
dimorphism
dinosaur
dioxide
dipeptide
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UKRAINIAN
виснажувати
виснаження
депресант
дерма
опріснення
пустеля
спустелення
бажаний
знищувати
знищення
виявляти
виявлення
визначати
детоксикація
згубний
детрит
розвиток
відхилення
декстроза
діабет
діаграма
діаліз
діафрагма
діарея
діастола
діастолічний тиск
діатомовий
дихотомічний
дихотомічний ключ
вимерлий
дієта
відрізнятись
відмінності
диференціювання
дифузія
перетравлювати
травлення
травний фермент
травні соки
система травлення
дигібрид
дигібридне схрещування
розширення кровоносних судин
диморфізм
динозавр
діоксид
дипептид

Living Environment Glossary - High School Level
ENGLISH
diphtheria
diploid
direct harvesting
direction
directly
disaccharide
disadvantage
disaster
discs
disease
disjunction
dislocation
dispersal
disposal
dispose
disrupt
dissecting microscope
dissection
dissolve
diuretic
diurnal
diversity
divide
(DNA) deoxyribonucleic acid
DNA fingerprinting
DNA polymerase
dominance
dominant
dominant gene
dominant species
dominant trait
dormancy
dorsal
double fertilization
double helix
Down’s syndrome
drainage
drilling
drone
drosophila
drug
drug abuse
drug dependence
drug overdose
duckweed
ductless gland
dump
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UKRAINIAN
дифтерія
диплоїд
однофазне збирання врожаю
напрямок
безпосередньо
дисахарид
недолік
стихійне лихо
диски
захворювання
розходження
вивих
розсіювання
утилізація
утилізувати
порушити
препарувальна лупа
препарування
розчиняти
діуретик
добовий
різноманітність
ділити
(ДНК) дезоксирибонуклеїнова кислота
ДНК-типування
ДНК-полімераза
домінантність
домінантний
домінантний ген
домінантний вид
домінантна ознака
сплячка
спинний
подвійне запліднення
подвійна спіраль
синдром Дауна
дренаж
свердління
трутень
дрозофіла
лікарський препарат
зловживання наркотичними засобами
наркотична залежність
передозування наркотиків
ряска
залоза внутрішньої секреції
сміттєзвалище

Living Environment Glossary - High School Level
ENGLISH
duodenum
dwarfism
dynamic
dynamic equilibrium
dysentery

E

eagle
ear
ear canal
eardrum
earthworm
echinoderm
ecological
ecological riche (s)
ecological pyramid
ecological succession
ecologically
ecology
economically
ecosystem
ecosystem diversity
ectoderm
edema
effective
effectiveness
effector
egg
ejection
elbow joint
electrocardiogram (EGG) or (EKG)
electron
electron microscope
electronic balance
electrophoresis
element
elephantiasis
eliminate
elongation region
elongation zone
embolism
embolus
embryo
embryo sac
embryology
embryonic
embryonic membrane
emigration
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UKRAINIAN
дванадцятипала кишка
карликовість
динамічний
динамічна рівновага
дизентерія
орел
вухо
слуховий канал
барабанна перетинка
дощовий черв’як
голкошкірі
екологічний
екологічна ніша(-и)
екологічна піраміда
екологічна послідовність
екологічно
екологія
економічно
екосистема
видова різноманітність екосистеми
ектодерма
набряк
ефективний
ефективність
ефектор
яйце
викид
ліктьовий суглоб
електрокардіограма (ЕКГ)
електрон
електронний мікроскоп
електронні ваги
електрофорез
елемент
слоновість
усувати
область елонгації
зона елонгації
емболія
ембол
ембріон
зародковий мішок
ембріологія
ембріональний
зародкова оболонка
еміграція
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ENGLISH
emit
emphysema
emulsification
enable
enamel
end product
endangered species
endemic
endocrine gland(s)
endocrine system
endocrinology
endocytosis
endoderm
endoparasite
endoplasmic
endoskeleton
endosperm
endosperm nucleus
energy flow
energy pyramid
engineering
engulf
enlist
enrich
environment
environmental
environmental impact statement
enzyme(s)
enzyme-substrate complex
epicotyl
epidemic
epidermis
epididymis
epiglottis
epinephrine (adrenaline)
epithelium
equatorial plane
equatorial plate
equilibrium
era
erect posture
erosion
error
Escherichia coli (e. coli)
esophagus
essential amino acid
estrogen
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UKRAINIAN
випромінювати
емфізема
емульгування
робити можливим
емаль
кінцевий продукт
вимираючий вид
ендемічний
залоза(-и) внутрішньої секреції
ендокринна система
ендокринологія
ендоцитоз
ендодерма
ендопаразит
ендоплазматичний
внутрішній скелет
ендосперм
ядро ендосперму
потік енергії
енергетична піраміда
інженерно-технічна діяльність
поглинати
залучати
збагачувати
навколишнє середовище
екологічний
висновок про вплив на навколишнє середовище
фермент(-и)
фермент-субстратний комплекс
епікотиль
епідемія
епідерміс
придаток яєчка
надгортанник
епінефрин (адреналін)
епітелій
екваторіальна площина
екваторіальна пластинка
рівновага
ера
пряма постава
ерозія
помилка
кишкова паличка (e. coli)
стравохід
незамінна амінокислота
естроген

Living Environment Glossary - High School Level
ENGLISH
estuary
ethyl alcohol
euglena
eukaryote
eukaryotic cell
Eustachian tube
evaporate
evaporation
evidence
evolution
evolutionary
evolve
examination
except
excess
excessive
excretion
excretory
exercise
exhalation
exhale
exhaust
exhibit
exist(s)
exocrine gland
exon
exoskeleton
experiment
expiration
explanation
explosive
exponential growth
expose(d)
expressed
expression
extensor
extent
external
external fertilization
external respiration
extinct
extinction
extinction of fauna
extracellular digestion
extract
eye
eyepiece (ocular)
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UKRAINIAN
гирло
етиловий спирт
евглена
еукаріот
еукаріотична клітина
євстахієва труба
випаровуватися
випаровування
доказ
еволюція
еволюційний
еволюціонувати
дослідження
окрім
перевищення
надмірний
екскреція; виділення
екскреторний
вправа
видих
видихати
виснажувати
проявляти
існувати
залоза зовнішньої секреції
екзон
зовнішній скелет
експеримент
видих
пояснення
вибуховий
експоненціальна фаза росту
піддавати (зазнавати) дії
виражений
експресія
розгинач
ступінь
зовнішній
зовнішнє запліднення
зовнішнє дихання
вимираючий
вимирання
зникнення фауни
позаклітинне травлення
вилучати
око
лінза (окуляр)
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ENGLISH

F

facilitated diffusion
Fahrenheit scale
fallopian tube (oviduct)
fallout
family
fangs
farsightedness
fat
fatal
fatigue
fatty acid
feather
feces
feedback
feedback mechanism
female gamete
female reproductive system
femur
fermentation
fern
fertilization
fertilizer(s)
fetal
fetal alcohol syndrome
fetus
fever
fewer
fiber
fibrin
fibrinogen
fibrous root system
field
field of microscope
filament
filter out
filtered
filtrate
filtration
fin
finches
fine adjustment
fingerprinting
finite
firm
first filial generation
first-level consumer
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UKRAINIAN
полегшена дифузія
шкала Фаренгейта
фаллопієва труба (яйцепровід)
випадання опадів
родина
ікла
далекозорість
жир
згубний
втома
жирна кислота
перо
фекалії
зворотній зв’язок
механізм зворотного зв’язку
жіноча гамета
репродуктивна система жінок
стегнова кістка
ферментація
папоротник
внесення добрив
добриво(-ва)
фетальний
алкогольний синдром плоду
плід
лихоманка
менше
волокно
фібрин
фібриноген
мичкувата коренева система
поле
поле зору мікроскопа
філамент
відфільтровувати
відфільтрований
фільтрат
фільтрація
плавець
в’юркові
точне налаштування
фінгерпринтинг
скінченний
твердий
перше покоління гібридів
консумент першого рівня
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ENGLISH
fission
flagella
flagellum
flatworm
flea
flexor
flipper of whale
florescence
flow
flow of energy
flower
fluid
fluke
fluoridation
fluoride
folic acid
follicle
follicle stimulating hormone (FSH)
food allergen
food chain
food poisoning
food pyramid
food vacuole
food web
forceps
forest conservation
form
formation
formula
fossil
fossil fuel
fossil record
four o’clock flower
fracture
fragment
fraternal twin
freeze drying
frequently
freshwater
fructose
fruit
fruit fly
fumes
fungi
fungus
fur
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UKRAINIAN
поділ
джгутики
джгутик
плаский хробак
блоха
згинач
китовий плавець
цвітіння
потік
потік енергії
квітка
рідина
камбала
фторування
фторид
фолієва кислота
фолікул
фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)
харчовий алерген
харчовий ланцюжок
харчове отруєння
харчова піраміда
травна вакуоль
харчова мережа
щипці
раціональне лісокористування
форма
формування
формула
копалини
горючі копалини
палеонтологічний літопис
мірабіліс
перелом
фрагмент
двояйцевий близнюк
сублімаційне сушіння
часто
прісна вода
фруктоза
фрукт
плодова мушка
гази
гриби
гриб
хутро

Living Environment Glossary - High School Level
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galactose
galactosemia
gall bladder
gallon
gallstone
gamete
gametogenesis
gamma globulin
ganglion
gas exchange
gaseous exchange
gasoline
gastric
gastric juice
gastro vascular cavity
gastrula
gastrulation
gel electrophoresis
gene
gene expression
gene frequency
gene linkage
gene mutation
gene
gene(s)
generalization
genetic
genetic counseling
genetic disease
genetic diversity
genetic engineering
genetic marker
genetic recombination
genetic variation
genetically
genetics
genome
genotype
genus
geographic isolation
geologic time scale
geotropism
germ theory of disease
German measles
germination
gestation period

G
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UKRAINIAN
галактоза
галактоземія
жовчний міхур
галон
жовчний камінь
гамета
гаметогенез
гамма-глобулін
ганглій
газообмін
газовий обмін речовин
бензин
шлунковий
шлунковий сік
гастроваскулярна порожнина
гаструла
гаструляція
гель-електрофорез
ген
експресія гена
частота гена
зчеплення генів
генна мутація
ген
ген(-и)
генералізація
генетичний
генетичне консультування
генетичне захворювання
генетичне різноманіття
генна інженерія
генетичний маркер
генетична рекомбінація
генетична варіація
генетично
генетика
геном
генотип
рід
географічна ізоляція
шкала геологічного часу
геотропізм
мікробна теорія хвороби
кірова краснуха
проростання
період вагітності
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GH (growth hormone)
gigantism
gibberellin
gill
gizzard
gland
global warming
glomerulus
glucagon
glucose
glycerol
glycine
glycogen
glycolysis
gaiter
Golgi body (apparatus)
gonad
gonadotropin
gonorrhea
gorilla
gout
gradualism
graduated cylinder
grafting
gram
grana
graph
grasshopper
grassland
gray matter
green algae
green revolution
greenhouse effect
greenhouse gas
grid
growth
guanine
guard cell(s)
gullet
gymnosperm
gypsy moth
habit
habitat
habitat fragmentation
hair follicle
half-life

H
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UKRAINIAN
ГР (гормон росту)
гігантизм
гіберелін
зябра
м’язовий шлунок
залоза
глобальне потепління
клубочок
глюкагон
глюкоза
гліцерин
гліцин
глікоген
гліколіз
захисний чохол
комплекс (апарат) Гольджі
гонада
гонадотропін
гонорея
горила
подагра
градуалізм
мірний циліндр
щеплення
грам
грана
графік
коник
пасовище
сіра речовина
зелені водорості
зелена революція
парниковий ефект
парниковий газ
решітка
ріст
гуанін
замикаюча(-і) клітина(-и)
стравохід
голонасінний
непарний шовкопряд
звичка
середовище проживання
розпад ареалу
волосяний фолікул
період напіврозпаду
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ENGLISH
haploid (monoploid)
Hardy Weinberg law
harm
harmful
harmless
harvesting
hatching
Haversian canal
hay
hay fever
heart
heart attack
heart transplant
heart-lung machine
heart beat cycle
helix
hemoglobin
hemolysis
hemophilia
heparin
hepatic artery
hepatic portal circulation
herb
herbivore(s)
hereditary
heredity
hermaphrodite
heterotroph
heterotroph hypothesis
heterotrophic
heterotrophic nutrition
heterotrophs
heterozygous
heterozygous genotype
hibernation
high blood pressure
high energy bond
hindbrain
hip joint
histamine
histidine
histology
histone
homeostasis
homeowner
hominid
homo sapiens
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гаплоїд (моноплоїд)
закон Харді-Вайнберга
шкода
шкідливий
нешкідливий
збір урожаю
інкубування
гаверсів каналець
сіно
сінна лихоманка
серце
серцевий напад
трансплантація серця
серцево-легеневий апарат
цикл серцебиття
спіраль
гемоглобін
гемоліз
гемофілія
гепарин
печінкова артерія
портально-печінковий кровообіг
трави
травоїдне(-і)
спадковий
спадковість
гермафродит
гетеротроф
гетеротрофна гіпотеза
гетеротрофний
гетеротрофне харчування
гетеротрофи
гетерозиготний
гетерозиготний генотип
сплячка
високий кров’яний тиск
високоенергетичний зв’язок
задній мозок
кульшовий суглоб
гістамін
гістидин
гістологія
гістон
гомеостаз
домовласник
гомінід
людина розумна
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UKRAINIAN

homologous chromosome
homologous structure
homozygous
homozygous genotype
hoofed animal
hookworm
hormone
host
hot
hot water bath
huge
hull
humerus
humidity
hummingbird
humoral immunity
humus
hunting
hybrid
hybrid vigor
hybridization
hydra
hydrocarbon
hydrochloric acid
hydrogen acceptor
hydrolysis
hydroponics
hydrotropism
hyper parasitism
hypertension
hyperthyroidism
hypertonic solution
hypocotyl
hypo secretion
hypothalamus
hypothesis
hypothyroidism
hypotonic solution

гомологічна хромосома
гомологічна структура
гомозиготний
гомозиготний генотип
копитна тварина
нематода
гормон
хазяїн
гарячий
гаряча водяна баня
величезний
оболонка
плечова кістка
вологість
колібрі
гуморальний імунітет
гумус
полювання
гібрид
гібридна сила
гібридизація
гідра
вуглеводень
хлористоводнева кислота
акцептор водню
гідроліз
гідропоніка
гідротропія
гіперпаразитизм
гіпертензія
гіпертиреоз
гіпертонічний розчин
гіпокотиль
гіпосекреція
гіпоталамус
гіпотеза
гіпотиреоз
гіпотонічний розчин

ibuprofen
ICF (intercellular fluid)
identical
identical twin
identity
ileum
illustrate
immigration

ібупрофен
МКР (міжклітинна рідина)
ідентичний
однояйцевий близнюк
ідентичність
клубова кишка
ілюструвати
імміграція

I
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immune
immune response
immune system
immunity
inorganic
immunization
impact
implantation
import
importation
imprint
impulse
in vitro fertilization
inappropriate
inborn immunity
inbreeding
incidence
incisors
include
incomplete dominance
incomplete protein
increase
incubation period
independent (manipulated) variable
independent assortment
index fossil
indicate
indicator
individual
industrial hazard
industrial melanism
industrialization
infantile paralysis
infection
infectious
infer
inference
inferior vena cava
infinite
inflammation
Inflammatory response
influence
ingestion
inhibition center
inhalation
inherit
inheritance
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імунний
імунна відповідь
імунна система
імунітет
неорганічний
імунізація
вплив
імплантація
імпортувати
імпорт
відбиток
імпульс
екстракорпоральне запліднення
невідповідний
вроджений імунітет
інбридинг
частота виникнення
різцеві зуби
включати
неповне домінування
неповноцінний білок
збільшувати
інкубаційний період
незалежна (керована) змінна
незалежна розбіжність
керівна копалина
вказувати
показник
індивідуальний
промислова небезпека
індустріальний меланізм
індустріалізація
дитячий епідемічний параліч
інфекція
інфекційний
робити висновок
висновок
нижня порожниста вена
нескінченний
запалення
запальна реакція
вплив
проковтування
центр гальмування
вдихання
успадкувати
успадкування
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innate behavior
inorganic compound
insect
insecticide(s)
insectivorous plant
insert
Inspect
inspiration
instinct
insulin
interaction
interbreed(ing)
Intercellular fluid
interference
interferon
internal development
internal fertilization
internally
interneuron
interphase
interspecific competition
intestinal juice
intestine
intracellular digestion
introduce
intron
invasion
invasive species
inversion
invertebrate
investigation
involuntary muscle
involve(ing)
iodine
ion
ionic bond
iron
irradiation
irritability
islet of Langerhans
isolated
isotonic solution
isotope

вроджена поведінка
неорганічна сполука
комаха
інсектицид(-и)
комахоїдна рослина
вставляти
оглядати
натхнення
інстинкт
інсулін
взаємодія
схрещувати(-вання)
міжклітинна рідина
інтерференція
інтерферон
внутрішній розвиток
внутрішнє запліднення
внутрішньо
проміжний нейрон
міжфазовий
міжвидова конкуренція
кишковий сік
кишечник
внутрішньоклітинне травлення
вводити
інтрон
інвазія
паразитні види
інверсія
безхребетний
дослідження
мимовільний м’яз
залучати (що залучає)
йод
іон
іонний зв’язок
залізо
опромінення
подразливість
острівець Лангерганса
ізольований
ізотонiчний розчин
ізотоп

jellyfish
joint
juvenile hormone

медуза
суглоб
ювенільний гормон

J
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ENGLISH
karyotype
karyotyping
kelp forest
keratin
kernels
kidney
kinetic energy
kingdom(s)
Klinefelter’s syndrome
knee joint
knee-jerk reflex
knowledge

K

L

labor
laboratory
labyrinth
lack
lactase
lacteal
lactic acid
lactose
ladybug
lake
Lamarckism
lamella
lancet
landfill
large intestine
larva
larynx
latitude
law of dominance
law of independent assortment
law of segregation
law of use and disuse
laxative
layering
loop of Henle
leaf sheath
leaflet
leaks
learning
least
legume
leguminous plant
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UKRAINIAN
каріотип
визначення каріотипу
зарості водоростей
кератин
ядерця
нирка
кінетична енергія
царство(-а)
синдром Клайнфелтера
колінний суглоб
колінний рефлекс
знання
праця
лабораторія
лабіринт
нестача
лактаза
молочний
молочна кислота
лактоза
сонечко
озеро
ламаркізм
ламела
ланцет
полігон для захоронення відходів
товстий кишечник
личинка
гортань
широта
закон одноманітності гібридів першого покоління
закон незалежного успадкування ознак
закон розщеплення ознак
закон тренування і не тренування органів
проносний
розшарування
петля Генле
листкова піхва
буклет
витоки
навчання
найменший
біб
бобова рослина

Living Environment Glossary - High School Level
ENGLISH
lens
leopard
leucine
leukemia
leukocyte
lichen(s)
life cycle
lifespan
ligament
light microscope
light-dependent reaction
lily
limestone
limit
limiting factor(s)
limiting nutrient
litmus paper
linked gene
lipase
lipid
lipid bilayer
lithosphere
liver
livestock
lizard
lobster
lock
lockjaw
locomotion
log
logging
logistic growth
longitudinal muscle
louse
lubricating oil
luminescent
lung
Luteinizing hormone (LH)
lymph
lymph gland
lymph node
lymph vessel
lymphatic system
lymphocyte
lysosome
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UKRAINIAN
лінза
леопард
лейцин
лейкоз
лейкоцит
лишайник(-и)
життєвий цикл
тривалість життя
зв’язка
оптичний мікроскоп
реакція світлової фази фотосинтезу
лілія
вапняк
обмеження
обмежувальний чинник
обмежуюча поживна речовина
лакмусовий папір
зчеплений ген
ліпаза
ліпід
ліпідний бішар
літосфера
печінка
поголів’я
ящірка
омар
замок
тризм щелепи
пересування
колода
лісозаготівля
логістичне зростання
поздовжній м’яз
воша
мастило
люмінесцентний
легеня
лютеїнізуючий гормон (ЛГ)
лімфа
лімфатична залоза
лімфатичний вузол
лімфатична судина
лімфатична система
лімфоцит
лізосома

Living Environment Glossary - High School Level
ENGLISH

M

macroevolution
macromolecule
maggot
magnification
maintaining
malaria
malathion
malfunction
malignant
malnutrition
maltase
maltose
mammal(s)
mammary gland
manage
manageable
mane
manipulated (independent) variable
manufacturing
marine
marine biome
marrow
marsupial
mass
mass extinction
mass number
mate
material
maternal immunity
melting
measles
measurement
mechanism
medulla oblongata
meiosis
melanin
melanocyte cell
melt(ing)
membrane
Mendelism
meninges
meningitis
meniscus
menopause
menstrual cycle
menstruation
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UKRAINIAN
макроеволюція
макромолекула
личинка комах
збільшення
підтримання
малярія
малатіон
порушення функції
злоякісний
недостатнє харчування
мальтаза
мальтоза
ссавець(ссавці)
молочна залоза
керувати
керований
грива
керована (незалежна) змінна
виробництво
морський
морський біом
кістковий мозок
сумчастий
масовий
масове вимирання
масове число
паруватись
матеріал
материнський імунітет
плавлення
кір
вимірювання
механізм
довгастий мозок
мейоз
меланін
меланоцит
плавитись (плавлення)
оболонка
менделізм
м’які мозкові оболонки
менінгіт
меніск
менопауза
менструальний цикл
менструація

Living Environment Glossary - High School Level
ENGLISH
mention
mesentery
mesoderm
mesophyll
mesophyte
messenger RNA (mRNA)
metabolic
metabolic waste
metabolism
metal
metamorphic rock
metaphase
metastasis
method
methylene blue
metric ruler
metric system
microbe(s)
microclimate
micro dissection
microfilament
micrometer
micronucleus
microorganism
microscope
microscopic
microtubule
midbrain
migration
milk
milk tooth
milligram
milliliter
millimeter
mimicry
mineral
mitochondria
mitochondrion
mitosis
mitotic cell division
mixture
model
modification
molar
mold
molecular
molecular formula
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UKRAINIAN
згадування
брижа
мезодерма
мезофіл
мезофіт
матрична РНК (мРНК)
метаболічний
метаболічні відходи
обмін речовин
метал
метаморфічна гірська порода
метафаза
метастаз
метод
метилен синій
метрична лінійка
метрична система
мікроб(-и)
мікроклімат
мікророзтин
мікрофіламент
мікрометр
мікроядро
мікроорганізм
мікроскоп
мікроскопічний
мікротрубочка
середній мозок
міграція
молоко
молочний зуб
міліграм
мілілітр
міліметр
мімікрія
мінеральний
мітохондрії
мітохондрія
мітоз
мітотичний поділ клітин
суміш
модель
модифікація
молярний
пліснява
молекулярний
молекулярна формула

Living Environment Glossary - High School Level
ENGLISH
molecule(s)
Mollusca
mollusk
Monera
monocotyledon
monocycle
monohybrid cross
monomer
monoploid
monosaccharide
monoxide
morphine
morphology
mortality
morula
mosaic
mosquito
moss(es)
moth
motile
motility
motor nerve
motor neuron
movement
mucous membrane
mucus
multicellular
multiple allele(s)
multiple birth
multiple-gene inheritance
multiple
multiply
mumps
muscle
muscle contraction
muscle fatigue
muscular
muscular system
mushroom
mussel
mutagen
mutagenic agent
mutant
mutate(d)
mutation
mutualism
mycelia
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UKRAINIAN
молекула(-и)
молюски
молюск
монера
однодольна рослина
моноцикл
моногібридне схрещування
мономер
гаплоїд
моносахарид
монооксид
морфін
морфологія
летальність
морула
мозаїка
комар
мох(-и)
міль
рухливий
рухливість
руховий нерв
руховий нейрон
рух
слизова оболонка
слиз
багатоклітинний
множинна(-і) алель(-і)
багатоплідні пологи
успадкування полімерних генів
множинний
помножувати
епідемічний паротит
м’яз
скорочення м’язів
втома м’язів
м’язовий
м’язова система
гриб
мідія
мутаген
мутагенний чинник
мутант
мутувати (мутований)
мутація
мутуалізм
міцелій

Living Environment Glossary - High School Level
ENGLISH
mycelium
myelin sheath
myofibril
myopia

N

narcotic drug
nasal cavity
natural immunity
natural selection
naturally
nature and nurture controversy
nearby
nearsightedness
nectar
negative feedback
negative
nematode
nephron
nerve
nerve cell (neuron)
nerve cord
nerve fiber
nerve impulse
nerve net
nervous system
neural plate
neurohormone (neurotransmitter)
neuromuscular junction
neuron
neurotransmitter
neutral
neutralization
neutron
niche(s)
nicotine
night blindness
nitrification
nitrifying bacteria
nitrogen cycle
nitrogen fixation
nitrogen-fixing bacteria
nitrogenous
nitrogenous waste
nocturnal
node
nodule
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UKRAINIAN
міцелій
мієлінова оболонка
м’язове волокно
короткозорість
наркотичний лікарський засіб
порожнина носа
природний імунітет
природний відбір
природно
суперечка щодо впливу спадкових факторів і
навколишнього середовища
поряд
короткозорість
нектар
негативний зворотній зв’язок
негативний
нематода
нефрон
нерв
нервова клітина (нейрон)
нервовий стовбур
нервове волокно
нервовий імпульс
нервова мережа
нервова система
нервова пластинка
нейрогормон (нейромедіатор)
нервово-м’язовий синапс
нейрон
нейромедіатор
нейтральний
нейтралізація
нейтрон
ніша(-і)
нікотин
нічна сліпота
нітрифікація
нітрифікуючі бактерії
азотний цикл
фіксація азоту
азотофіксуючі бактерії
азотовмісний
азотисті відходи
нічний
вузол
вузлик

Living Environment Glossary - High School Level
ENGLISH

UKRAINIAN

noise pollution
non-communicable
nondisjunction
no placental mammal
nonrenewable resources
nonvascular plant
noradrenaline
nostril
notochord
nourish
nuclear fuel
nuclear membrane (envelope)
nuclei
nucleic acids
nucleoli
nucleolus
nucleotide
nurture
numerous
nutrient(s)
nutrition
nutritional
nymph

шумове забруднення
неконтагіозний
нерозходження
неплацентарний ссавець
невідновлювані ресурси
безсудинна рослина
норадреналін
ніздря
хорда
живити
ядерне паливо
ядерна мембрана (оболонка)
ядра
нуклеїнові кислоти
ядерця
ядерце
нуклеотид
годування; живильна речовина
численні
поживна(-і) речовина(-и)
харчування
харчовий
німфа

objective
observation
observe
obtain
occasionally
occur
octopus
ocular
official
offset
offspring
olfaction
olfactory bulb
olfactory cell
omnivore
oncogene
one gene-one polypeptide hypothesis
ontogeny
oocyst
oocyte
oogenesis
open circulatory system
operon

об’єктивний
спостереження
спостерігати
отримувати
іноді
відбуватись
восьминіг
очний
офіційний
бічний пагін
потомство
нюх
нюхова цибулина
нюхова рецепторна клітина
всеїдний
онкоген
теорія «один ген – один поліпептид»
онтогенез
ооциста
ооцит
оогенез
незамкнена кровоносна система
оперон

O
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ENGLISH
opinion
opium
opossum
opportunity
optic nerve
optical microscope
optimum
order
organ
organ system
organelle(s)
organic
organic acid
organic compound
organism
osmosis
osmotic potential
osmotic pressure
ossification
osteoarthritis
osteoblast
osteocyte
osteology
osteoporosis
outbreeding
ova
ovaries
ovary
overall
overfishing
overgraze
overproduction
oviduct
oviparity
oviparous
ovulation
ovule
ovum
oxidation
oxygen consumption
oxygen cycle
oxygen-carbon dioxide cycle
oxyhemoglobin
oyster
ozone
ozone layer
ozone shield
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думка
опіум
опосум
можливість
зоровий нерв
оптичний мікроскоп
оптимум
порядок
орган
система органів
органела(-и)
органічний
органічна кислота
органічна сполука
організм
осмос
осмотичний потенціал
осмотичний тиск
окостеніння
остеоартрит
остеобласт
остеоцит
остеологія
остеопороз
аутбридинг
яйця
яєчники
яєчник
загальний
надмірний вилов риби
вибивати пасовище
надвиробництво
яйцепровід
овіпарія
яйцекладний
овуляція
незріла яйцеклітина
зріла яйцеклітина
реакція окислення
споживання кисню
кисневий цикл
киснево-вуглекислотний цикл
оксигемоглобін
устриця
озон
озоновий шар
озоновий щит

Living Environment Glossary - High School Level
ENGLISH

P

pacemaker
paired
Paleozoic
palisade mesophyll
pancreas
pancreatic duct
pancreatic juice
paramecium
parasite
parasitic relationship
parasitism
parasympathetic nervous system (PNS)
parathyroid hormone
parent cell
parent generation
parental care
parietal lobe
parrot
Parthenogenesis
partial
particular
passive immunity
passive transport
pasteurization
patella
pathogen(s)
pathogenic
peat
pedigree
pedigree chart
peer review
pellagra
pelvis
penicillin
penis
pepsin
peptic ulcer
peptidase
peptide bond
percentage
perennial
perform
pericardium
period
peripheral nervous system
peristalsis
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UKRAINIAN
електрокардіостимулятор
парний
палеозойська ера
палісадний мезофіл
підшлункова залоза
протока підшлункової залози
панкреатичний сік
парамеція
паразит
паразитарні відносини
паразитизм
парасимпатична нервова система (ПНС)
гормон паращитоподібної залози
батьківська клітина
батьківське покоління
батьківське піклування
тім’яна частка
папуга
партеногенез
частковий
певний
пасивний імунітет
пасивний транспорт
пастеризація
надколінник
патоген(-и)
патогенний
торф
родовід
генеалогічна схема
експертне рецензування
пелагра
таз
пеніцилін
пеніс
пепсин
пептична виразка
пептидаза
пептидний зв’язок
відсоткове співвідношення
багаторічний
виконувати
перикард
період
периферична нервова система
перистальтика

Living Environment Glossary - High School Level
ENGLISH
permafrost
permeable
permit
perspiration
pest
pesticide(s)
petal
petri dish
petrifaction
pH indicator
pH scale
phagocyte
phagocytosis
pharynx
phase contrast microscope
phenol
phenotype
phenylalanine
phenylketonuria(PKU)
pheromone
phloem
phosphate
phospholipid
phosphorus
phosphorylation
photic zone
photolysis
photon
photosynthesis
phototropism
phylum
physical
physiology
physiotherapy
phytoplankton
pigment
pill
pimple
pineal
pineal body
pinocytosis
pioneer
pioneer species
pistil
pituitary dwarfism
pituitary gland
placenta
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вічна мерзлота
проникний
дозвіл
потовиділення
шкідлива комаха
пестицид(-и)
пелюстка
чашка Петрі
скам’яніння
індикатор рН
шкала pH
фагоцит
фагоцитоз
глотка
фазово-контрастний мікроскоп
фенол
фенотип
фенілаланін
фенілкетонурія (ФКУ)
феромон
флоема
фосфат
фосфоліпід
фосфор
фосфорилювання
фотична зона
фотоліз
фотон
фотосинтез
фототропізм
тип
фізичний
фізіологія
фізіотерапія
фітопланктон
пігмент
таблетка
прищ
шишкоподібний
шишкоподібна залоза
піноцитоз
піонер
піонерні види
пестик
гіпофізарна карликовість
гіпофіз
плацента

Living Environment Glossary - High School Level
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placental mammal
placental membranes
plague
plankton
plant
plasma
plasma membrane
plasmid
plasmolysis
plastid
platelet
Platyhelminthes
pleura
pleural cavity
plexus
pneumonia
poaching
point mutation
poisonous
polar zone
pole
polio
pollen grain
pollen tube
pollination
pollutant
pollution
polygenic
polygenic traits
polymer
polymerase chain reaction(PCR)
polymorphism
polyp
polypeptide
polyploidy
polysaccharide
pond
population
population density
population genetics
positive feedback
posterior
potential
pouched mammal
precipitation
predation
predator
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плацентарний ссавець
оболонки плаценти
чума
планктон
рослина
плазма
цитоплазматична оболонка
плазміда
плазмоліз
пластида
тромбоцит
пласкі гельмінти
плевра
плевральна порожнина
сплетення
пневмонія
браконьєрство
точкова мутація
отруйний
полярна зона
полюс
поліомієліт
пилкове зерно
пилкова трубка
запилення
забруднювач
забруднення
полігенний
полігенні ознаки
полімер
полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР)
поліморфізм
поліп
поліпептид
поліплоїдія
полісахарид
став
населення
густота населення
популяційна генетика
позитивний зворотній зв’язок
задній
потенціал
сумчастий ссавець
випадання опадів
хижацтво
хижак
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predator-prey relationship
predatory
predict
prediction
pregnancy
premature birth
prepare
present-day
preserve
prevent
prevention
prey
primarily
primary consumer
primary productivity
primary root
primary succession
primate
probability
procedure
process
producer
product
progesterone
prohibit
prokaryote
promoter
property
prophase
proportion
proposal
prostaglandin
prostate gland
protease
protect
protein
prothrombin
proton
protoplasm
protozoan
provide(d)
pseudopod
psychosis
ptyalin
puberty
pulmonary artery
pulmonary circulation
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відносини типу хижак – жертва
хижацький
передбачати
передбачення
вагітність
передчасні пологи
готуватись
сучасний
зберігати
запобігати
запобігання
жертва
в першу чергу
первинний консумент
первинна продуктивність
первинний корінь
первинна сукцесія
примат
імовірність
процедура
процес
виробник
продукт
прогестерон
забороняти
прокаріот
промотор
властивість
профаза
пропорція
пропозиція
простагландин
передміхурова залоза
протеаза
захищати
білок
протромбін
протон
протоплазма
найпростіший
надавати (наданий)
псевдоподія
психоз
птіалін
статеве дозрівання
легенева артерія
легеневий кровообіг
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pulmonary vein
pulp
pulse
punctuated equilibrium
pupa
pupil
pure
pure dominant
pure recessive
purine
purple
pus
pyloric sphincter
pyramid
pyramid of biomass
pyramid of energy
pyrimidine
pyruvic acid
qualitative
quality
quantitative
quarantine
quinine
quotation
radial symmetry
radiant energy
radiation
radiation
radicle
radioactive
radioactive dating
radioactive element
radio-carbon method
radiotherapy
radius
ragweed
random
rapidly
reabsorption
reactant
reaction rate
recently
receptacle
receptor

Q

R
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легенева вена
пульпа
пульс
переривчаста рівновага
лялечка
зіниця
чистий
чистий домінант
чистий рецесив
пурин
пурпуровий
гній
пілоричний сфінктер
піраміда
піраміда біомаси
піраміда енергії
піримідин
піровиноградна кислота
якісний
якість
кількісний
карантин
хінін
витяг; розрахунок
радіальна симетрія
енергія випромінювання
випромінювання
радіаційний
первинний корінь
радіоактивний
радіологічне датування
радіоактивний елемент
радіовуглецевий метод
променева терапія
радіус
амброзія
випадковий
швидко
реабсорбція
реагент
швидкість реакції
нещодавно
квітколоже
рецептор

Living Environment Glossary - High School Level
ENGLISH
receptor molecule(s)
recessive
recessive gene
recombinant DNA
recombination
recombination gamete
record
recover
rectum
recycle
recycling
red blood cell
red corpuscle (red blood cell)
reduced
reduction
reduction division (meiosis)
reflex
reflex arc
reflex center
reforestation
refractory period
refute
regeneration
regular
regulated
regulation
related
relationship
relative dating
release
reliable
rely on
remain
remote
renal artery
renal circulation
renal portal vein
renal vein
renewable
renewable resource(s)
rennin
replicate
replication
represent
reproduce
reproduction
reproductive isolation
NYS Statewide Language RBERN

UKRAINIAN
рецепторна(-і) молекула(-и)
рецесивний
рецесивний ген
рекомбінантна ДНК
рекомбінація
рекомбінантна гамета
запис
відновлювати
пряма кишка
використовувати повторно
повторне використання
еритроцит
червоне кров’яне тільце (еритроцит)
зменшений
зменшення
редукційний поділ (мейоз)
рефлекс
рефлекторна дуга
рефлекторний центр
лісовідновлення
рефрактерний період
спростовувати
регенерація
нормальний
регульований
регулювання
пов’язаний
відносини
визначення відносного віку
випуск
надійний
покладатись на
залишатись
віддалений
ниркова артерія
нирковий кровообіг
ворітна вена нирок
ниркова вена
поновлюваний
поновлюваний(-і) ресурс(-и)
ренін
повторювати
реплікація
представляти
відтворювати
розмноження
репродуктивна ізоляція

Living Environment Glossary - High School Level
ENGLISH
reptile
require
research plan
researcher
resemble
residue
resistance
resource(s)
resources management
respiration
respiratory chain
respiratory surface
respiratory tract
response
resting potential
resting stage (interphase)
restriction enzyme
result
reticulum
retina
retrovirus
Rh negative blood
Rh positive blood
Rhesus factor (Rh factor)
rheumatic fever
rheumatoid arthritis
rhizoid
rhizome
rib
rib cage
riboflavin
ribonucleic acid (RNA)
ribose
ribosomal RNA
ribosome(s)
rickets
ringing
ringworm
rip
ripped
risk
RNA polymerase
roach
Rocky mountain spotted fever
rodent
root
root hair
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UKRAINIAN
плазуни
вимагати
план дослідження
дослідник
нагадувати
залишок
резистентність
ресурс(-и)
управління ресурсами
дихання
дихальний ланцюг
дихальна поверхня
дихальні шляхи
відповідь
потенціал спокою
стадія спокою (проміжна фаза)
рестрикційний фермент
результат
ретикула
сітківка
ретровірус
резус-негативна кров
резус-позитивна кров
резус-фактор (Rh-фактор)
ревматична лихоманка
ревматоїдний артрит
ризоїд
кореневище
ребро
грудна клітина
рибофлавін
рибонуклеїнова кислота (РНК)
рибоза
рибосомна РНК
рибосома(-и)
рахіт
кільцювання
дерматомікоз
розривати
розірваний
ризик
РНК-полімераза
плотва
плямиста лихоманка Скелястих гір
гризун
корінь
кореневий волосок

Living Environment Glossary - High School Level
ENGLISH
root module
root pressure
rotation of crops
roughage
roundworm
routine
rubella
rudimentary organ
ruminant
runner
Sabin vaccine
saccharide
saccharin
salamander
saline
salinity
saliva
salivary amylase
salivary gland
Salk vaccine
salmon
salmonella
salt marsh
salt water
sample
sand
sandy soil
sanitary
sap
saprophyte
saturated fats
scale
scallop
scarcity
scavenger
schizophrenia
Schwann’s cell
science
scientific method
scientific theory
scientist
scion
sclera
sclereid
sclerosis
scorpion

S
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UKRAINIAN
кореневий модуль
кореневий тиск
сівозміна
грубий корм
нематода
стандартний
краснуха
рудиментарний орган
жуйний
повзучий пагін
вакцина Себіна
сахарид
сахарин
саламандра
фізіологічний розчин
засолення
слина
амілаза слини
слинна залоза
вакцина Солка
лосось
сальмонела
солончакове болото
солона вода
зразок
пісок
піщаний ґрунт
санітарний
сік рослини
сапрофіт
насичені жири
шкала
гребінець
дефіцит
падальники
шизофренія
шваннівська клітина
наука
науковий метод
наукова теорія
вчений
прищепа
склера
склереїда
склероз
скорпіон

Living Environment Glossary - High School Level
ENGLISH
scrotum
scurvy
sea anemone
sea cucumber
sea urchin
seal
sebaceous gland
sebum
second filial generation
secondary consumer
secondary mycelium
secondary sexual characteristics
secondary succession
secretin
secretion
sedimentary strata
seed
seed dispersal
seep out
segment
segregation
selection
selective breeding
selective permeability
selective permeable membrane
self-fertilization
self-pollination
semen
semicircular canal
semicircular valve
seminal vesicle
seminiferous tubule
semipermeable membrane
sensitivity
sensitization
sensor
sensory area
sensory nerve fiber
sensory neuron
sensory receptor
separate
septum
sequence(s)
series
serum
served as
sessile
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UKRAINIAN
мошонка
цинга
морська анемона
морський огірок
морський їжак
печатка
сальна залоза
шкірне сало
друге покоління гібридів
вторинний консумент
вторинний міцелій
вторинні статеві ознаки
вторинна сукцесія
секретин
секреція
осадові шари
насіння
розсіювання насіння
просочуватися
сегмент
розщеплення
селекція
селекційне розведення
вибіркова проникність
вибірково проникна мембрана
самозапліднення
самозапилення
сперма
напівкруглий канал
напівкруглий клапан
сім’яний пухирець
сім’яні канальці
напівпроникна мембрана
чутливість
сенсибілізація
сенсор
сенсорна зона
сенсорні нервові волокна
сенсорний нейрон
сенсорний рецептор
окремий
септа
послідовність(-ності)
серія
сироватка
виконував функцію
сидячий

Living Environment Glossary - High School Level
ENGLISH
setup
sewage
sex cell
sex chromosome
sex hormone
sex organ
sex-linkage inheritance
sex-linked gene
sex-linked trait
sexual
sexual generation
sexual maturity
sexual reproduction
sexually transmitted diseases
shark
shore
shortsightedness
shoulder joint
shrub(s)
Siamese twin
sibling(s)
sickle cell
sickle cell anemia
side effect
significance
simple microscope
simple reflex action
simple sugar (monosaccharide)
single circulation
single-gene trait
Sino-atrial node (S-A node)
sinus
siphon
site
skeletal muscle
skeletal system
skeleton
sketch
skin
skull
sleeping sickness
slide
sludge
small intestine
smallpox
smog
smooth muscle
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UKRAINIAN
установка
стічні води
статева клітина
статева хромосома
статевий гормон
статевий орган
зчеплене зі статтю спадкування
зчеплений зі статтю ген
зчеплена зі статтю ознака
статевий
статеве покоління
статева зрілість
статеве розмноження
захворювання, що передаються статевим шляхом
акула
берег
короткозорість
плечовий суглоб
чагарник(-и)
сіамський близнюк
рідний брат/сестра
серповидний еритроцит
серповидноклітинна анемія
побічний ефект
значущість
простий мікроскоп
проста рефлекторна дія
простий цукор (моносахарид)
одне коло кровообігу
ознака, що контролюється одиничним геном
синоатріальний вузол (С-А вузол)
синус
сифон
сайт
скелетний м’яз
скелетна система
скелет
схема
шкіра
череп
сонна хвороба
предметне скло
мул
тонкий кишечник
натуральна віспа
смог
гладкий м’яз

Living Environment Glossary - High School Level
ENGLISH
sneezing reflex
soak
soda
sodium
sodium bicarbonate
sodium chloride
sodium ion
soil
soil conservation
soil depletion
soil erosion
solar energy
solid bone
solute
solution
solvent
somatic
somatic cell
somatic nervous system
soot
sort
source
specialized
speciation
species
species diversity
specific
specificity
specimen
spectacular
spectrum
sperm
sperm duct
sperm nuclei
spermatid
spermatocyte
spermatogenesis
spermatophyte
sphincter
spike
spill
spinal column
spinal cord
spinal nerve
spindle
spindle fiber
spleen
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UKRAINIAN
чхальний рефлекс
замочувати
сода
натрій
бікарбонат натрію
хлорид натрію
іон натрію
ґрунт
збереження ґрунтів
виснаження ґрунтів
ерозія ґрунту
сонячна енергія
тверда речовина кістки
розчиняти
розчин
розчинник
соматичний
соматична клітина
соматична нервова система
сажа
сортувати
джерело
спеціалізований
видоутворення
вид
видове різноманіття
специфічний
специфічність
зразок
вражаючий
спектр
сперма
сім’явивідна протока
ядра сперматозоїдів
сперматида
сперматоцит
сперматогенез
сперматофіт
сфінктер
колос
розлив
хребетний стовп
спинний мозок
спинномозковий нерв
мітотичне веретено
волокна мітотичного веретена
селезінка

Living Environment Glossary - High School Level
ENGLISH
splice
splits
sponge
sponge bone
spongy layer
spongy mesophyll
spongy tissue
spontaneous generation theory
spontaneous mutation
sporangium
spore
spore reproduction
sporophyte generation
sporulation
spot
sprain
spray
sputum
square
squid
stability
stable
stain
staining
stalk
stamen
staminate flower
staphylococcus
starch
starfish
statement
steady state
stem
stereomicroscope
stereoscope
sterile
sterility
sterilization
sterilizing
sternum
steroid
stethoscope
stigma
stimulate
stimuli
stimulus
stinging cell
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UKRAINIAN
зрощування
дочірні цибулини
губка
губчаста кістка
губчастий шар
губчастий мезофіл
губчаста тканина
теорія мимовільного зародження
спонтанна мутація
спорангій
спора
розмноження спорами
покоління спорофіту
спороутворення
пляма
розтягнення
розпилювати
мокротиння
квадрат
кальмар
стійкість
стійкий
барвник
забарвлення
стебло
тичинка
тичинкова квітка
стафілокок
крохмаль
морська зірка
заява
гомеостаз
стовбур
стереомікроскоп
стереоскоп
стерильний
стерильність
стерилізація
стерилізаційний
груднина
стероїд
стетоскоп
рильце
стимулювати
стимули
стимул
жалка клітина

Living Environment Glossary - High School Level
ENGLISH
stock
stolon
stomach
stomata (stoma)
stops
storage
storage tissue
strains
strand
stream
streptococcus
streptomycin
striated muscle
strip
strip cropping
stroma
structural formula
structure
style
subsoil
subspecies
substance
substrate
succession
sucker
sucrase
sucrose
suction pressure
sulfa drug
sulfur
sulfur dioxide
superior vena cava
surface tension
surgery
surrogate parent
surround
survival
survival of the fittest
survive(d)
suspension
sustainable use
suture
swamp
sweet gland
swim-bladder
symbiosis
symbiotic
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UKRAINIAN
запас
столон
шлунок
продих (стома)
упори
зберігання
запасаюча тканина
штами
нитка
потік
cтрептокок
cтрептоміцин
поперечно-посмугований м’яз
смуга
смугове землеробство
строма
структурна формула
структура
стиль
надра
підвид
речовина
субстрат
сукцесія
кореневий пагін
сахараза
сахароза
тиск всмоктування
сульфамідний препарат
сірка
діоксид сірки
верхня порожниста вена
поверхневий натяг
хірургія
сурогатний родитель
оточувати
виживання
виживання найбільш пристосованих
виживати (той, що вижив)
призупинення
раціональне використання
шов
болото
потова залоза
плавальний міхур
симбіоз
симбіотичний

Living Environment Glossary - High School Level
ENGLISH

UKRAINIAN

sympathetic
sympathetic nervous system
symptom
synapse
synthesis
synthesize
synthetic circulation
systole
systolic pressure

симпатичний
симпатична нервова система
симптом
синапс
синтез
синтезувати
синтетичний обіг
систола
систолічний тиск

tadpole
taiga
tail fin
tanker
tap root
tapeworm
tar
taste bud
taxonomy
Tay-Sachs disease
technique
technology
telophase
temperate deciduous forest
temperate zone
temperate inversion
template
tend to
tendon
tentacle
terminal bud
termite
terrace
terrestrial
terrestrial biome
territory
test cross
testis
testosterone
tetanus
tetrad
tetraploid
thalassemia
theory
theory of use and disuse
therapy
thermal pollution

пуголовок
тайга
хвостовий плавець
танкер
стрижневий корінь
стьожковий черв
смола
смаковий сосочок
таксономія
хвороба Тея-Сакса
техніка
технологія
телофаза
листяний ліс помірного поясу
помірний пояс
помірна інверсія
шаблон
проявляти тенденцію до
сухожилля
щупальце
верхівкова брунька
терміт
тераса
наземний
сухопутний біом
територія
аналізуюче схрещування
сім’яник
тестостерон
правець
тетрада
тетраплоїд
таласемія
теорія
теорія тренування і не тренування органів
терапія
теплове забруднення

T
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ENGLISH
thicker
third-level consumer
thoracic duct
thorax
threshold
thrombin
thromboplastin
thrombosis
thrombus
thymine
thymus gland
thyroid gland
thyroid-stimulating hormone (TSH)
thyroxine
tibia
tissue culture
tissue fluid
tissue(s)
tobacco
ton
tongue rolling
tonsil
tonsillitis
tooth decay
tooth root
toothpick
topsoil
toxic
toxin(s)
trace element
trachea
tracheophyte
trade-off
traffic
trait(s)
transcription
transduction
transfer
transfer RNA (t RNA)
transformation
transfusion
transgenic
translation
transmission
transmit
transpiration
transpiration pull
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UKRAINIAN
товщий
консумент третього рівня
грудна протока
грудна клітка
порогове значення
тромбін
тромбопластин
тромбоз
тромб
тимін
вилочкова залоза
щитовидна залоза
тиреотропний гормон (ТТГ)
тироксин
гомілка
тканинна культура
тканинна рідина
тканина(-и)
тютюн
тонна
згортання язика трубочкою
мигдалина
тонзиліт
зубний карієс
корінь зуба
зубочистка
верхній шар ґрунту
токсичний
токсин(-и)
мікроелемент
трахея
судинна рослина
ознака відмінності
трафік
ознака(-и)
транскрипція
трансдукція
перенесення
транспортна РНК (т-РНК)
трансформація
трансфузія
генетично модифікований
трансляція
передача
передавати
транспірація
тягнуча сила транспірації

Living Environment Glossary - High School Level
ENGLISH
transplant
transport system
transverse colon
transverse section
trauma
treatment
treat
trend
trial
triceps
trilobite
translocation
triple-beam balance
triplet code
triploid
trophic level
tropical rain forest
tropical zone
tropism
trypsin
tuber
tuberculosis
tubing
tubule
tumor
tundra
turbidity
turgid
turgor pressure
Turner’s syndrome
typhoid

ulcer
ulna
ultracentrifuge
ultrafiltration
ultrasound
ultraviolet light
umbilical cord
umbilicus
undergo
unicellular
universal recipient
unsaturated fats
uracil
uranium

UKRAINIAN
пересаджувати
транспортна система
поперечна ободова кишка
поперечний переріз
травма
лікування
лікувати
тенденція
дослідження
трицепс
трилобіт
транслокація
потрійні важільні ваги
триплетний код
триплоїд
трофічний рівень
тропічний ліс
тропічний пояс
тропізм
трипсин
бульба
туберкульоз
система труб
трубочка
пухлина
тундра
мутність
набряклий
тургорний тиск
синдром Тернера
черевний тиф

U
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виразка
ліктьова кістка
ультрацентрифуга
ультрафільтрація
ультразвук
ультрафіолетове світло
пуповина
пуп
проходити
одноклітинний
універсальний реципієнт
ненасичені жири
урацил
уран
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urban desert
urbanization
urea
urease
ureter
urethra
uric acid
urinary bladder
urinary system
urine
uterine lining
uterus
utilize
vacant
vaccinated
vaccination
vaccine
vacuole(s)
vagina
valid
valine
valuable
valve
vane
variability
variable
variable factor
variation
variegated leaf
variety
various
vas deferens
vascular bundle
vascular cylinder
vascular plant
vascular ray
vascular system
vascular tissue
vasoconstriction
vasodilation
vasopressin
vector
vegetation
vegetative propagation
vein
vena cava

V
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UKRAINIAN
міська пустеля
урбанізація
сечовина
уреаза
сечовід
уретра
сечова кислота
сечовий міхур
сечовидільна система
сеча
ендометрій
матка
використовувати
вільний
вакцинований
вакцинація
вакцина
вакуоль(-і)
піхва
достовірний
валін
цінний
клапан
опахало
змінність
змінна
змінний фактор
мінливість
пістрявий лист
різновид
різноманітний
сім’явивідна протока
судинний пучок
судинний циліндр
судинна рослина
судинний промінь
судинна система
судинна тканина
звуження кровоносних судин
розширення кровоносних судин
вазопресин
переносник
вегетація
розповсюдження рослин
вена
порожниста вена

Living Environment Glossary - High School Level
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venereal disease
venous flow
ventral
ventral blood vessel
ventral nerve cord
ventral root
ventricle
venule
Venus flytrap
vertebra(e)
vertebral column
vertebrate(s)
vesicle
vessel
vestiges
vestigial
vigorously
villi
villus
viral disease
virus
viscera
visceral muscle
visible spectrum
vital
vital capacity
vitamin
viviparous
vocal cords
volume
voluntary action
voluntary behavior
voluntary muscle
volunteer
waiting
walnut
warm-blooded
warning coloration
waste
water potential
water vascular system
water-cycle
wavelength
wax layer
weasel
weather

W
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UKRAINIAN
венеричне захворювання
венозний потік
вентральний
вентральна кровоносна судина
вентральний нервовий стовбур
вентральний корінь
шлуночок
венула
венерина мухоловка
хребець(-і)
хребетний стовп
хребетний(-і)
бульбашка
судина
рудиментарні органи
рудиментарний
енергійно
ворсинки
ворсинка
вірусне захворювання
вірус
нутрощі
вісцеральний м’яз
видимий спектр
життєво важливий
життєва ємність легень
вітамін
живородний
голосові зв’язки
обсяг
довільна дія
довільна поведінка
м’яз довільного скорочення
волонтер
очікування
волоський горіх
теплокровний
застережне забарвлення
відходи
водний потенціал
амбулакральна система
водообіг
довжина хвилі
восковий шар
ласка
погода

Living Environment Glossary - High School Level
ENGLISH
weathering
web
weed killer
wetland
wet-mount slide
whale
wheat
white blood cell
white corpuscle
white matter
whole blood
whooping cough
wildlife conservation
wilt
wind break
wind erosion
wind pollination
windpipe
wingspan
within
womb
woody fiber
woody stem
woolly mammoth
worker bee
worm

xanthophyll
xanthoproteic test
X-chromosome
xylem
Y-chromosome
yeast
yeast fermentation
yolk
yolk sac
zonation
zooplankton
zygote

UKRAINIAN
вплив атмосферних умов
павутиння
гербіцид
заболочена територія
предметне скло для вологого препарату
кит
пшениця
лейкоцит
біле кров’яне тільце
біла речовина
цільна кров
коклюш
збереження дикої природи
в’янення
лісозахисна смуга
вітрова ерозія
вітрозапилення
трахея
розмах крил
в рамках
матка
деревне волокно
деревний стовбур
шерстистий мамонт
робоча бджола
хробак

X

Y

Z
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ксантофіл
ксантопротеїнова проба
X-хромосома
ксилема
Y-хромосома
дріжджі
дріжджове бродіння
жовток
жовтковий мішок
зонування
зоопланктон
зигота

