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Передмова
«Орфографічний словник школяра» складено за сучас
ним українським правописом. Він увібрав у собі загально
вживану, термінологічну та наукову лексику.
Слова подані за алфавітом, виділені жирним шрифтом.
Усі слова, крім власних назв, написані з малої літери.
Іменники подані у називному відмінку однини, у деяких
із них визначено рід, у всіх вказані закінчення родового
відмінка однини і множини. Вказані також родові закін
чення прикметників, дієприкметників.
Дієслова подані у неозначеній формі, вказано також закін
чення першої та другої особи однини та третьої особи
множини для визначення дієвідміни.
Наголосом позначені всі слова, крім односкладових.
Два наголоси у слові вказують на те, що ці слова можна
наголошувати по-різному. У додатку до словника вміщено
чоловічі та жіночі імена по батькові.
Цей словник знадобиться не лише школярам, а й студентам,
викладачам, учителям, вихователям, перекладачам, бать
кам. Його бажано мати у кожній сім’ї, адже українська
мова — державна, і грамотно мають писати всі громадяни
України.

Список скорочень
виг.
дав.
дієприкм.
дієприсл.
дієсл.
ж.
займ.
зн.
ім.
кл.
місц.
мин.
мн.
нак.
невідм.
незм.
ор.
прийм.
прикм.
присл.
род.
с.
спол.
ч.
част.
числ.

вигук
давальний відмінок
дієприкметник
дієприслівник
дієслово
жіночий рід
займенник
знахiдний вiдмiнок
іменник
кличний відмінок
місцевий відмінок
минулий час
множина
наказœвий спосіб
невідмінюване слово
незмінне слово
орудний відмінок
прийменник
прикметник
прислівник
родовий відмінок
середній рід
сполучник
чоловічий рід
частка
числівник

УКРА‰НСЬКИЙ АЛФ™ВІТ
Аа
Бб
Вв
Гг
Ґґ
Дд
Ее
Єє
Жж
Зз
Ии
Іі
Її
Йй
Кк
Лл
Мм

(а)
(бе)
(ве)
(ге)
(ґе)
(де)
(е)
(є)
(же)
(зе)
(и)
(і)
(ї)
(йот)
(ка)
(ел)
(ем)

Нн
Оо
Пп
Рр
Сс
Тт
Уу
Фф
Хх
Цц
Чч
Шш
Щщ
Ьь
Юю
Яя

(ен)
(о)
(пе)
(ер)
(ес)
(те)
(у)
(еф)
(ха)
(це)
(че)
(ша)
(ща)
(м’який знак)
(ю)
(я)

абз™ц

А
абзŠц, род. абзŠцу, ор. абзŠцом
абšде, присл.
абšколи, присл.
абšкуди, присл.
абš, спол., присл.
абš-то, спол.
абšхто, абšкого /абš до кœго/,
займ.
абšчий, абšчийого, займ.
абšщо, абšчого /абš до чого/ займ.
абšяк, присл.
абšякий, абšякого, займ.
абітурі½нт, род. абітурі½нта
або ж
абонемŒнт, род. абонемŒнта
абонŒнт, род. абонŒнта
абонŒнтний, абонŒнтна, або
нŒнтне
аборигŒн, род. аборигŒна
абœщо, част.
абревіатŸра, род. абревіатŸри,
род. мн. абревіатŸр
абрикœс, род. абрикœса
абрикœса, род. абрикœси
абрикœсовий, абрикœсова, аб
рикœсове
абсолютšзм, род. абсолютšзму
абсол£тний, абсол£тна, абсо
л£тне

абстракціон¼зм, род. абстрак
ціон¼зму
абстрŠкція, род. абстрŠкції,
ор. абстрŠкцією, род. мн. абс
трŠкцій
абхŠзець, род. абхŠзця, ор.
абхŠзцем
абхŠзький, абхŠзька, абхŠзьке
авангŠрд, род. авангŠрду
авангардšзм, род. авангар
дšзму
авангŠрдний,   авангŠрдна,  
авангŠрдне
авŠнс, род. авŠнсу
авŠнсовий, авŠнсова, авŠнсове
авансувŠти, авансŸю, авансŸ
єш, авансŸють
авант£ра, род. авант£ри, род.
мн. авантЈр
авантюрšст, род. авантюрšста
авантюристšчний, авантюрис
тšчна, авантюристšчне
авŠр, род. авŠра
авŠрець, род. авŠрця
авар¼йно-ремœнтний, авар¼йноремœнтна, авар¼йно-ремœнт
не
Šвгієві стŠйні
авжŒж част. /звичайно/



автокл™в
а вже ж
авіабŠза, род. авіабŠзи
авіабœмба, род. авіабœмби, род.
мн. авіабœмб
авіабудівнšй, авіабудівнŠ, авіа
будівнŒ
авіабудувŠння, род. авіабуду
вŠння
авіадвигŸн, род. авіадвигунŠ
авіадесŠнт, род. авіадесŠнту
авіадесŠнтний, авіадесŠнтна,
авіадесŠнтне
авіазавœд, род. авіазавœду
авіазв’язœк, род. авіазв’язкŸ
авіаконстрŸктор, род. авіакон
стрŸктора
авіалŠйнер, род. авіалŠйнера
авіамаќк, род. авіамаякŠ
авіаметеостŠнція, род. авіаме
теостŠнції, ор. авіаметеостŠн
цією
авіамодел¼зм, род. авіамодел¼зму
авіамотœр, род. авіамотœра
авіанœсець, род. авіанœсця
авіŠція, род. авіŠції, ор. авіŠ
цією, род. мн. авіŠцій
авіашкœла, род. авіашкœли,
род. мн. авіашк¼л
аврŠл, род. аврŠлу
аврœра, род. аврœри
а всŒ ж таки
а всŒ-таки
австрал¼єць, род. австрал¼йця
австрал¼йський, австрал¼йська,
австрал¼йське
австр¼єць, род. австр¼йця

австр¼йський, австр¼йська, ав
стр¼йське
Šвстро-угœрський,  Šвстро-угœр
ська, Šвстро-угœрське
автобіограф¼чний, автобіогра
ф¼чна, автобіограф¼чне
автобіогрŠфія, род. автобіогрŠ
фії, ор. автобіогрŠфією, род.
мн. автобіогрŠфій
автœбус, род. автœбуса
автовокзŠл, род. автовокзŠлу
автогŒн, род. автогŒна
автœграф, род. автœграфа
автодиспŒтчер, род. автодис
пŒтчера
автодорœжній, автодорœжня,
автодорœжнє
автодрœм, род. автодрœму
автоекспрŒс, род. автоекс
прŒса
автозавантŠжувач, род. автоза
вантŠжувача, ор. автозаван
тŠжувачем
автозавœд, род. автозавœду
автозапрŠвник, род. автозап
рŠвника
автоінспŒктор, род. автоінспŒк
тора
автоінспŒкція, род. автоінспŒк
ції, ор. автоінспŒкцією
автоiрœнiя, род. автоiрœнiї, ор.
автоiрœнiєю
автокŠр, род. автокŠра
автокефŠльний, автокефŠльна,
автокефŠльне
автоклŠв, род. автоклŠва



автокл†б
автоклŸб, род. автоклŸбу
автоколœна, род. автоколœни,
род. мн. автоколœн
автокрамнšця, род. автокрам
нšці, ор. автокрамнšцею,
род. мн. автокрамнšць
автокрŠн, род. автокрŠна
автолюбšтель, род. автолюбš
теля, ор. автолюбšтелем
автомагістрŠль, род. автома
гістрŠлі, ор. автомагістрŠллю,
род. мн. автомагістрŠлей
автомŠт, род. автомŠта
автоматизŠція, род. автомати
зŠції, ор. автоматизŠцією
автомехŠнік, род. автомехŠніка
автомоб¼ль, род. автомоб¼ля,
ор. автомоб¼лем
автомотоклŸб, род. автомотоклŸбу
автонавантŠжувач, род. авто
навантŠжувача, ор. автона
вантŠжувачем
автопŠрк, род. автопŠрку
автопасажšр, род. автопасажšра
автопатрŸль, род. автопатрулќ,
ор. автопатрулŒм
автопœїзд, род. автопœїзда
автопортрŒт, род. автопортрŒта
Šвтор, род. Šвтора
авторŠлі, невідм., с.
авторемзавœд, род. авторем
завœду
авторефрижерŠтор, род. авто
рефрижерŠтора
авторитŒт, род. авторитŒту
Šвторство, род. Šвторства

автосалœн, род. автосалœну
автосŒрвіс, род. автосŒрвісу
автосл£сар, род. автосл£саря,
ор. автосл£сарем
автоспœрт, род. автоспœрту
автостœп, род. автостœпа
автострŠда, род. автострŠди,
род. мн. автострŠд
автосŸміш, род. автосŸміші, ор.
автосŸмішшю
автотрŠса, род. автотрŠси
автотягŠч, род. автотягачŠ, ор.
автотягачŒм
агŠтовий, агŠтова, агŠтове
агŒнт, род. агŒнта
агітŠтор, род. агітŠтора
агіткампŠнія, род. агіткампŠнії,
ор. агіткампŠнією, род. мн. агіт
кампŠній
агітплакŠт, род. агітплакŠта
агітпŸнкт, род. агітпŸнкту
Šгнець, род. Šгнця, ор. Šгнцем
агрŠрій, род. агрŠрія, ор. агрŠ
рієм
агрŠрно-промислœвий, агрŠр
но-промислœва,
агрŠрнопромислœве
агресšвний, агресšвна, агре
сšвне
агрŒсія, род. агрŒсії, ор. агрŒ
сією, род. мн. агрŒсій
агрŒсор, род. агрŒсора
агробіоценœз, род. агробіоце
нœзу
агрокœмплекс, род. агрокœмп
лексу



акт›р
агромеліорŠція, род. агромеліо
рŠції, ор. агромеліорŠцією
агронœм, род. агронœма
агронœмія, род. агронœмії, ор.
агронœмією
агрох¼мія, род. агрох¼мії, ор.
агрох¼мією
адŠжіо, незм., с.
адамŠнт, род. адамŠнту
адаптŠція, род. адаптŠції, ор.
адаптŠцією
адвентšст, род. адвентšста
адвокŠт, род. адвокŠта
Адд¼с-АбŒба, род. Адд¼с-АбŒби
аджŒ, спол., част.
АдигŒя, род. АдигŒї, ор. АдигŒєю
адміністрŠтор, род. адміністрŠ
тора
адмірŠл, род. адмірŠла
адоптŠція, род. адоптŠції, ор.
адоптŠцією /усиновлення/
адренал¼н, род. адренал¼ну
Šдрес, род. Šдреса /вітання/
адрŒса, род. адрŒси, род. мн. адрŒс
адресŠнт, род. адресŠнта /від
правник/
адресŠт, род. адресŠта /одер
жувач/
адресувŠння, род. адресувŠння
АдріŠтика, род. АдріŠтики
ад’ютŠнт, род. ад’ютŠнта
аеродинŠміка, род. аеродинŠміки
аеродрœм, род. аеродрœму
аероплŠн, род. аероплŠна
аеропœрт, род. аеропœрту
аеростŠт, род. аеростŠта

азбŒст, род. азбŒсту
Šзбука, род. Šзбуки
АзербайджŠн, род. АзербайджŠну
Šзимут, род. Šзимута
азіŠтський, азіŠтська, азіŠтське
™зія, род. ™зії, ор. ™зією
азœт, род. азœту
Šйсберг, род. Šйсберга
акадŒмія, род. акадŒмії, ор. ака
дŒмією, род. мн. акадŒмій
акŠцієвий, акŠцієва, акŠцієве
аквалŠнг, род. аквалŠнга
акварŒль, род. акварŒлі, ор.
акварŒллю
аквŠріум, род. аквŠріума
акватœрія, род. акватœрії, ор.
акватœрією
акліматизŠція, род. аклімати
зŠції, ор. акліматизŠцією
акомпанемŒнт, род. акомпане
мŒнту
акомпаніŠтор, род. акомпаніŠтора
акœрд, род. акœрду
акордеœн, род. акордеœна
акредитŠція, род. акредитŠції,
ор. акредитŠцією
акредитšв, род. акредитšва
акробŠт, род. акробŠта
акрœполь, род. акрœполя, ор.
акрœполем
акселерŠт, род. акселерŠта
аксіœма, род. аксіœми, род. мн.
аксіœм
акт, род. Šкта /документ/, Šкту /дія/
актšв, род. актšву
актœр, род. актœра



акту™льний
актуŠльний, актуŠльна, актуŠльне
акумулќтор, род. акумулќтора
акурŠтний, акурŠтна, акурŠтне
акцŒнт, род. акцŒнту
акціонŒр, род. акціонŒра
акціонŒрний, акціонŒрна, акці
онŒрне
Šкція, род. Šкції, ор. Šкцією,
род. мн. Šкцій
албŠнець, род. албŠнця
алгебра¾чний, алгебра¾чна, алге
бра¾чне
алгорšтм, род. алгорšтму
алебŠстр, род. алебŠстру
алегорšчний, алегорšчна, але
горšчне
алŒгро, незм., с.
алергŒн, род. алергŒну
алŒя, род. алŒї, ор. алŒєю, род.
мн. алŒй
Алжšр, род. Алжšру
алжšрець, род. алжšрця, ор.
алжšрцем
Šлібі, невідм., с.
алігŠтор, род. алігŠтора
алкогœль, род. алкогœлю, ор.
алкогœлем
™лла, род. ™лли
АллŠх, род. АллŠха
аллœ, виг.
алмŠз, род. алмŠза /кристал/,
алмŠзу /речовина/
алœе, невідм., с.
алтŒя, род. алтŒї, ор. алтŒєю
алтšн, род. алтšна
алфав¼т, род. алфав¼ту

альбатрœс, род. альбатрœса
Šльма-мŠтер, невідм., ж.
альманŠх, род. альманŠху
Альв¼на, род. Альв¼ни
альпін¼зм, род. альпін¼зму
альт, род. альтŠ
альтŠнка, род. альтŠнки
альтру¾зм, род. альтру¾зму
Šльфа-пром¼ння, род. Šльфапром¼ння
альфœнс, род. альфœнса
альќнс, род. альќнсу
алюм¼нієвий, алюм¼нієва, алю
м¼нієве
алюм¼ній, род. алюм¼нію, ор.
алюм¼нієм
ал£р, род. ал£ру
амбразŸра, род. амбразŸри
амŒба, род. амŒби
америкŠнець, род. америкŠнця
аметšст, род. аметšста /крис
тал/, аметšсту /речовина/
аміŠк, род. аміŠку
амінокислотŠ, род. амінокис
лотš
амн¼стія, род. амн¼стії, ор. ам
н¼стією, род. мн. амн¼стій
амоніŠк, род. амоніŠку
амœній, род. амœнію, ор. амœнієм
аморŠльний, аморŠльна, амо
рŠльне
амортизŠтор, род. амортизŠтора
амœрфний, амœрфна, амœрфне
ампŒр, род. ампŒра
ампермŒтр, род. ампермŒтра
амплуŠ, невідм., с.
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антимор™льний
амф¼бія, род. амф¼бії, род. мн.
амф¼бій
амфібрŠхій, род. амфібрŠхія
амфітеŠтр, род. амфітеŠтру
Šмфора, род. Šмфори, род. мн.
Šмфор
анŠліз, род. анŠлізу
анал¼тик, род. анал¼тика
анŠлог, род. анŠлога
анальг¼н, род. анальг¼ну
ананŠс, род. ананŠса
анŠпŒст, род. анŠпŒста
анарх¼зм, род. анарх¼зму
анарх¼ст, род. анарх¼ста
Анастас¼я, род. Анастас¼ї
Анатœлій, род. Анатœлія, ор. Ана
тœлієм
анŠтом, род. анŠтома
анŠфема, род. анŠфеми
ангŠр, род. ангŠра
ангідрšд, род. ангідрšду
Андр¼й, род. Андр¼я, ор. Андр¼єм
англ¼єць, род. англ¼йця, ор. анг
л¼йцем
англомœвний, англомœвна, анг
ломœвне
англосŠкс, род. англосŠкса
анекдœт, род. анекдœту
анŒксія, род. анŒксії, ор. анŒк
сією, род. мн. анŒксій
анерœїд, род. анерœїда
анестезувŠти, анестезŸю, ане
стезŸєш, анестезŸють
ан¼ж, спол.
анізŠщо, присл.
аніќк, присл.

анікœли, присл.
аніск¼льки, присл.
анітелŒнь, незмін.
анітрœхи, присл.
анічœго, присл.
АнкарŠ, род. Анкарš
анкŒта, род. анкŒти, род. мн.
анкŒт
™нна, род. ™нни
аномŠлія, род. аномŠлії, ор.
аномŠлією
анон¼м, род. анон¼ма
анœнс, род. анœнсу
анотŠція, род. анотŠції, ор. ано
тŠцією, род. мн. анотŠцій
ансŠмбль, род. ансŠмблю, ор.
ансŠмблем
антагон¼зм, род. антагон¼зму
антарктšчний,
антарктšчна,
антарктšчне
антŒна, род. антŒни, род. мн.
антŒн
антŒнний, антŒнна, антŒнне
антиалкогœльний,
антиалко
гœльна, антиалкогœльне
антив¼рус, род. антив¼русу
антиво½нний, антиво½нна, ан
тиво½нне
антиісторšчний, антиісторšч
на, антиісторšчне
Антон¼на, род. Антон¼ни
антикваріŠт, род. антикваріŠту
антилœпа, род. антилœпи, род.
мн. антилœп
антиморŠльний, антиморŠльна,
антиморŠльне
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антисемітµзм
антисемітšзм, род. антисемі
тšзму
антитŒза, род. антитŒзи, род.
мн. антитŒз
антитŒзис, род. антитŒзису
антифашšст, род. антифашšста
антифашšстський,антифашšст
ська, антифашšстське
антифрšз, род. антифрšзу
антšхрист, род. антšхриста
антициклœн, род. антициклœну
антšчний, антšчна, антšчне
Ант¼льські островš
антолœгія, род. антолœгії, ор.
антолœгією
антœнім, род. антœніма
антрŠкт, род. антрŠкту
антрацšт, род. антрацšту
антресœлі, род. антресœлей
анулќція, род. анулќції, ор. ану
лќцією
апарŠт, род. апарŠта /пристрій/,
апарŠту /установа/
апартамŒнт, род. апартамŒнту
апарте¾д, род. апарте¾ду
апасіонŠта, род. апасіонŠти
апатšт, род. апатšту
апŠтія, род. апŠтії, ор. апŠтією
апельсšн, род. апельсšна, мн.
апельсšнів
апельсšнний,
апельсšнна,
апельсšнне
апŒндикс, род. апŒндикса
апендицšт, род. апендицšту
Апенн¼ни, род. Апенн¼н
апетšт, род. апетšту

аплікŠція, род. аплікŠції, ор.
аплікŠцією, род. мн. аплікŠ
цій
аплодувŠння, род. аплодувŠння
апогŒй, род. апогŒю, ор. апогŒєм
апокŠліпсис, род. апокŠліпсиса
апœкриф, род. апœкрифа
аполітšзм, род. аполітšзму
апœстрœф, род. апœстрœфа
апофŒма, род. апофŒми
аппозицјйний, аппозицјйна, ап
позицјйне
аппозšція, род. аппозšції, ор.
аппозšцією
апробœваний, апробœвана, ап
робœване
арŠб, род. арŠба
арŠбський, арŠбська, арŠбське
Арав¼йське мœре
аравітќнин, род. аравітќнина
аракчŒєвський, аракчŒєвська,
аракчŒєвське
арŠп, род. арŠпа /негр/
АрарŠт, род. АрарŠту
арŠхіс, род. арŠхісу
арб¼тр, род. арб¼тра
Аргентšна, род. Аргентšни
аргœн, род. аргœну
аргонŠвт, род. аргонŠвта
аргумŒнт, род. аргумŒнту
ареœметр, род. ареœметра
арŒшт, род. арŒшту
арештŠнт, род. арештŠнта
ар’єргŠрд, род. ар’єргŠрду
АрзамŠс, род. АрзамŠсу
аристокрŠт, род. аристокрŠта
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асиметр¢я
аристокрŠтія, род. аристокрŠтії,
ор. аристокрŠтією
аритм¼я, род. аритм¼ї, ор. арит
м¼єю
арифмœметр, род. арифмœметра
ар¼єць, род. ар¼йця, ор. ар¼йцем
Šрія, род. Šрії, ор. Šрією, род.
мн. Šрій
АркŠдія, род. АркŠдії, ор. АркŠ
дією
аркŠн, род. аркŠна
аркŠнний, аркŠнна, аркŠнне
арккœсинус, род. арккœсинуса
™рктика, род. ™рктики
Šркуш, род. Šркуша, ор. Šркушем
аркушŒвий, аркушŒва, аркушŒве
арлек¼н, род. арлек¼на
арм¼єць, род. арм¼йця, ор. ар
м¼йцем
аромŠт, род. аромŠту
арсенŠл, род. арсенŠлу
артдивізіœн, род. артдивізіœну
артезіŠнський,
артезіŠнська,
артезіŠнське
артеріосклерœз, род. артеріо
склерœзу
артšкль, род. артšкля, ор. ар
тšклем
артšкул, род. артšкула /розділ/
артикŸл, род. артикŸлу /руш
ничний прийом/
артикулќція, род. артикулќції,
ор. артикулќцією
артилерšст, род. артилерšста
артилер¼йський, артилер¼йсь
ка, артилер¼йське

артилŒрія, род. артилŒрії, ор.
артилŒрією
артšст, род. артšста
артистšзм, род. артистšзму
арт¼ль, род. арт¼лі, ор. арт¼ллю
артœбстріл, род. артœбстрілу
артрšт, род. артрšту
Šрфа, род. Šрфи, род. мн. арф
арф’ќнка, род. арф’ќнки
арф’ќр, род. арф’ярŠ, ор. арф’я
рŒм
арха¾зм, род. арха¾зму
арха¾чний, арха¾чна, арха¾чне
архŠнгел, род. архŠнгела
АрхŠнгельськ, род. АрхŠнгель
ська
археœлог, род. археœлога
арх¼в, род. арх¼ву
архівосхœвище, род. архівосхœ
вища
архідиќкон, род. архідиќкона
архієпšскоп, род. архієпšскопа
архієрŒй, род. архієрŒя, ор. архі
єрŒєм
архімандрšт, род. архіманд
рšта
архіпелŠг, род. архіпелŠгу
архітŒктор, род. архітŒктора
аршšн, род. аршšна
аршšнний, аршšнна, аршšнне
асамблŒя, род. асамблŒї, ор. асам
блŒєю, род. мн. асамблŒй
асигнŠція, род. асигнŠції, ор. асиг
нŠцією, род. мн. асигнŠцій
асиметр¼я, род. асиметр¼ї, ор.
асиметр¼єю
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асиміл‹ція
асимілќція, род. асимілќції, ор.
асимілќцією
асистŒнт, род. асистŒнта
АскŠнія-Нœва, род. АскŠнії-Нœви
аскŒт, род. аскŒта
аскетšзм, род. аскетšзму
асортимŒнт, род. асортимŒнту
асоціŠція, род. асоціŠції, ор.
асоціŠцією
аспŒкт, род. аспŒкту
аспірŠнт, род. аспірŠнта
аспірšн, род. аспірšну
ассир¼єць, род. ассир¼йця, ор.
ассир¼йцем
Ассšрія, род. Ассšрії, ор. Ассš
рією
астерœїд, род. астерœїда
Šстма, род. Šстми
™страхань, род. ™страхані, ор.
™страханню
астрœлог, род. астрœлога
астронŠвт, род. астронŠвта
астронœм, род. астронœма
асфŠльт, род. асфŠльту
аташŒ, невідм., ч.
ате¾зм, род. ате¾зму
ате¾ст, род. ате¾ста
атель½, невідм., с.
атестŠт, род. атестŠта
атлŠнт, род. атлŠнта
АтлŠнтика, род. АтлŠнтики
Атлантšчний океŠн
Šтлас, род. Šтласу /альбом/
атлŠс, род. атлŠсу /тканина/
атлŒт, род. атлŒта

атмосфŒра, род. атмосфŒри
атœж, част.
Šтом, род. Šтома
Šтомно-молекулќрний, Šтомномолекулќрна, Šтомно-моле
кулќрне
атракціœн, род. атракціœну
атракціœнний, атракціœнна, ат
ракціœнне
атрибŸт, род. атрибŸта
™ттика, род. ™ттики
аттšчний, аттšчна, аттšчне
аудšтор, род. аудšтора
аудi½нція, род. аудi½нції, ор.
аудi½нцією
аукціœн, род. аукціœну
аŸл, род. аŸлу
Šура, род. Šури
афгŠнець, род. афгŠнця, ор. аф
гŠнцем
АфганістŠн, род. АфганістŠну
аферšст, род. аферšста
аф¼ша, род. аф¼ші, ор. аф¼шею,
род. мн. аф¼ш
афорšзм, род. афорšзму
™фрика, род. ™фрики
ах-ах-Šх, виг.
ахіллŒсова п’ятŠ
ацетŠт, род. ацетŠту
ацетилŒн, род. ацетилŒну
ацетœн, род. ацетœну
АшгабŠд, род. АшгабŠда
ашгабŠдський,
ашгабŠдська,
ашгабŠдське
аќкже, част.
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