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Мовний порадник

Ñëовà ³з ë³òåðою ¥

àґåíò, -а
àґëомåðàò, -у
аґлоìерац³я
àґëюòèíàц³я
аґлютин³ни
аґлютиногени
àґðåãàò, -у
аґрегац³я
àґðуñ, -у
àðґумåíò, -у
арґуìентац³я
àñпàðàґуñ, -а
бåґоí³я
бåðґàмоò, -у (сорт груш³)
буëüдоґ, -а
вåґåòàц³я
ґàðàíò, -а
ґåíåðàц³я
ãåðàí³євèй
ґåðàíü
ґ³боí, -а
ґëàд³оëуñ, -а
ґðàдуñ, -а
ґðàíàò, -а
ґðàíò, -у
ґðèп, -а
ґðоíо, -а
ґðуíò, -у
дåґåíåðàц³я
дåґðàдàц³я
³íґðåд³єíò, -а
³íòåґðàц³я
³нтеґрований

кåíґуðу
коíґëомåðàò, -у
конґлоìерац³я
коíґðåñ, -у
коí’юґàц³я
кон’юґац³йний
коðèґувàòè (коðåґувàòè)
мàґíоë³я
ìаґнол³євий
мàíґо
ìанґовий
м³ґðàц³я
ì³ґрац³йний
м³íоґà (риба)
Ìоðґàí, -а
ìорґан³зì, -у
ìорґан³ст, -а
ìорґан³стський
муñòàíґ, -а (дикий к³нь)
íåґàòèв, -а
неґативний
обґðуíòувàííя
оðàíґуòàíґ, -а
оðèґ³íàë, -у
п³ґмåíò, -у
п³ґìентац³я
п³ґмåї (плеì’я)
п³дґðуíòя
п³íґв³í, -а
пðоґðåñ, -у
проґрес³я
пðоëоíґàц³я
пролонґований
ðàйґðàñ, -у
ðåàґåíò, -у

ÌÎВНИЙ ПÎРАДНИК

Дå вàðòо вжèвàòè ë³òåðу ¥, à дå Г
…мова наша є ще таємницею. 

В ній усі тони й відтінки, всі переходи звуків 
від твердих до найніжніших…

Дивуєшся дорогоцінності мови нашої:
в ній що не звук, то подарунок… 

Ìикола Ãоголь
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ðåґåíåðàò, -у
ðåґåíåðàц³я
ðåґ³оí, -у
реґ³ональний
ðåґ³ñòð, -у
ðåґëàмåíò, -у
реґулювання
реґулярний
ðåґуëяòоð, -а
ðåíòґåí, -а
ñåґмåíò, -а
сеґìентарний
сеґìентац³я
сеґìентний
ñåґðåãàц³я
ñèґíàë, -у
сиґнальний
ñоðґо
сфаґновий ìох
ñфàґíум, -у
фëàм³íґо
фðàґмåíò, -а
фраґìентарний
фраґìентарн³сть
цåíòðèфуґà
центрифуґувати
яґуàð, -а

Ñëовà ³з ë³òåðою Г

агава
àãоí³я
àãðàð³й, -я
аграрник, -а
аграрний
àãðо- (біологія, техніка тощо)
ãàмåòà
-ãàм³я (моно, полі тощо)
ãàíãë³й, -я
ãåí, -а
ãåíåàëоã³я
ãåíåзèñ, -у
ãåíåòèкà
ãåíом, -у

ãåо- (ботаніка тощо)
ãåпàðд, -а
ãåðмàфðодèò, -а
герìафродизì, -у
ã³à(я)цèíò, -а
ã³дðà
ã³дðо- (біологія, логія тощо)
ã³єíà
ã³по- (стаз, таксис, тонія, фіз тощо)
ã³попоòàм, -а
ã³поòåзà
г³потетичний
ã³ñòоëоã³я
г³столог³чний
ãë³омà
ãë³цåðèí, -у
ãëюкозà
ãомо- (генний, зиготність тощо)
ãоðмоí, -у
горìональний
євãåí³кà
євãåí³ñò, -а
євген³чний
зèãо- (гамія, морфний, спора тошо)
зèãоòà
муòàãåí, -а
муòàãåíåз, -у
оë³ãо- (трофний, френія тощо)
оðãàí, -у
оðãàíо- (генез, логія тощо)
пàòоãåíåз, -у
патогенний
пàòоëоã³я
патолог³чний
-фàã (антропо, бактеріо тощо)
фàãо- (терапія, цит тощо)
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