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Переднє слово

Мову можна вчити для когось і можна вчити для себе. Для ко-
гось — це заради високої оцінки, заради балів. Для себе — заради роз-
витку безмежних можливостей свого мозку, заради підвищення свого 
інтелектуального рівня. Це, звичайно, забезпечує водночас і високу 
оцінку.

Мова, як жоден інший предмет, найглибше сягає в підсвідомість 
людини, формує її, удосконалює. Тому при вивченні мови важливе не 
зазубрювання правил, які відразу ж і забуваються, а проникнення в 
навдивовиж логічно побудовану структуру рідної мови.

Мова має дві сторони: видиму й невидиму. Видима сторона — це 
мовлення, тобто усне й письмове спілкування, читання, творення 
текстів. Невидима — це мовні засоби, які у вигляді зв’язків між ней-
ронами мозку залягають у глибинах нашої пам’яті і які ми постійно 
використовуємо під час мовлення й мислення. Мовні засоби в на-
шій пам’яті бувають невпорядковані, хаотичні й чітко впорядковані, 
як, скажімо, з’єднання в досконалому електронному пристрої. Зро-
зуміло, що бажаних результатів досягають там, де система логічно 
облаштована відповідно до її внутрішніх функціональних законів, і 
навпаки, результати мізерні там, де панує безлад. У голові теж.

Отож вивчення мови, коли воно не формальне, а вдумливе й до-
слідницьке, не тільки допомагає систематизувати мовні засоби в на-
шій пам’яті, а й формує, логічно впорядковує зв’язки між нейронами 
мозку, яких є безліч, і таким чином удосконалює мислення, робить нас 
більш пристосованими до мінливих умов повсякденного життя, про-
буджує творчі нахили, властиві кожній людині. 
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Вступ

 § 1.	 Рідна	мова

 У світі нараховують понад 6 тисяч мов. Одними розмовляють мільйони, 
іншими — лише сотні, а то й десятки людей.

Навіщо стільки багато різних мов? Чи не краще б усім людям мати одну 
якусь мову й спілкуватися нею?

Наявність багатьох мов зумовлена об’єктивними закономірностями все
світнього розвитку. Адже мова служить людям не лише засобом спілкування. 
Вона ще більшою мірою потрібна їм для пізнання й осмислення навколишньо-
го світу. Як кожна людина трохи посвоєму сприймає навколишню дійсність, 
так і кожен народ певною мірою поінакшому відображає, віддзеркалює й оці-
нює навколишні явища. Ця розбіжність у світосприйманні залежить від різ-
ниці в природних умовах життя, в історичному досвіді, в характері народів і, 
нарешті, від випадковостей. 

Тому кожен народ має свою мову. Завдяки різноманіттю мов, людство в 
своїй сукупності має змогу якомога повніше й докладніше відтворити картину 
світобудови, зробити власний внесок у її пізнання. Якщо народ позбавляють 
його власної мови, тим позбавляють його права брати участь у всесвітньому 
цивілізаційному процесі. 

Тож кожне суспільство зобов’язане дбати про власну мову, захищати її, 
розвивати, відточувати, удосконалювати її можливості й ефективно вико-
ристовувати. Народ, який не дбає про свою мову, не розмовляє нею, зникає з 
лиця землі як непотрібний.

Національна мова, передаючись від покоління до покоління, вбирає, аку-
мулює в собі життєвий досвід найвіддаленіших предків і, отже, полегшує на-
щадкам орієнтацію в міжлюдських стосунках, у природних умовах своєї землі 
і взагалі в цьому світі. Вона є рідною не тільки для всього народу, а й для 
кожного окремого індивіда, що належить до цього народу, незалежно від того, 
з якою мовою йому довелося зіткнутися при появі на світ.

Для нас, українців, рідна мова — українська як найбільш пристосована 
саме до нашого менталітету.

Рідна мова сприяє якнайповнішому виявленню творчих можливостей кож-
ної окремої людини. Т. Шевченко, який  майже все своє життя, починаючи з 
чотирнадцяти з половиною років, провів у російськомовному середовищі, до-
сяг найвищої майстерності в творах, писаних саме українською мовою, і тим 
збагатив скарбницю не лише української, а й світової культури. Володимир 
Сосюра, Олександр Олесь, Євген Плужник і не тільки вони в Україні, почина-
ли писати вірші російською мовою, але видатними поетами стали тільки тоді, 
коли перейшли на мову рідного народу. Вчений робить відкриття не тільки 
тому, що він наполегливо проникає в таємниці природи, а ще й тому, що він 
досконало володіє тонкощами рідної мови — підґрунтям для точного мислен-
ня. Чим досконаліше людина володіє рідною мовою — мовою свого роду й 
народу, тим вищий у неї інтелект.
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§ 1. Рідна мова

І, нарешті, мова є мірилом людської 
гідності. Якщо я на землі своїх пращурів 
соромлюся й цураюся мови, успадкованої 
від них, то я тим виявляю свою неповагу 
до предків, до їхнього інтелектуального по-
двигу, а отже, й до самого себе. 

Немає кращих і гірших, вищих і ниж-
чих мов. Але є мова рідного народу, яку не 
може замінити жодна інша. Мова рідного 
народу і найвеличніша, і найсвятіша. Як 
був переконаний колись великий фран-
цузький філософ Вольтер, усі основні єв-
ропейські мови можна вивчити за шість 
років, свою ж рідну треба вчити все життя.  
А хто нехтує рідною мовою, цурається її, 
той обкрадає і себе, і свій народ. 

Українська мова — одна з найбагатших 
мов світу. У сучасному “Словнику україн-
ської мови” в 11 томах (1970–1980) зареє-
стровано понад 134 тисячі слів. У “Вели-
кому тлумачному словнику сучасної укра-
їнської мови” (2005) пояснено вже близько 
250 тис. слів і словосполучень. Фактично ж 
її словниковий склад, за приблизними під-
рахунками, налічує не менше півмільйона 
лексем. 

Українською мовою однаково чудово звучать Біблія і Гомерова “Одіссея”, 
“Витязь у тигровій шкурі” Ш. Руставелі і “Божественна комедія” А. Данте, 
“Декамерон” Дж. Бокаччо й “ДонКіхот” М. Сервантеса, “Євгеній Онєгін” 
О. Пушкіна і “Пан Тадеуш” А. Міцкевича, твори Шекспіра і Джека Лондона, 
Ярослава Гашека і Ліона Фейхтвангера. Нею складено понад 200 тисяч на-
родних пісень, написано тисячі наукових праць. Нею творили Тарас Шевчен-
ко, Іван Франко, Іван НечуйЛевицький, Панас Мирний, Михайло Коцюбин-
ський, Леся Українка, Іван Багряний, Максим Рильський, сотні інших україн-
ських письменників. Українською мовою була видана перша в світі двотомна 
“Енциклопедія кібернетики” (1973 рік). Нема таких високих почуттів і таких 
глибоких думок, яких не можна було б висловити українською мовою.

1.  Ще в 30-х роках минулого століття видатний український вчений і громадський 
діяч І. Огієнко написав працю “Наука про рідномовні обов’язки”. Тут наведено 
окремі положення з неї. Прочитайте їх і скажіть, як ви мислите своє ставлення 
до рідної української мови.

1. Мова — то серце народу: гине мова — гине народ.
2. Хто цурається рідної мови, той у саме серце ранить свій народ.

О. Шупляк. Берегиня.
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3. Літературна мова — то головний двигун розвитку духовної культури на-
роду, то найміцніша основа її.

4. Стан літературної мови — то ступінь культурного розвою народу.
5. Кожний, хто вважає себе свідомим членом свого народу, мусить пильно 

навчатися своєї соборної літературної мови.
6. Хто не говорить рідною мовою й не знає своєї соборної літературної мови, 

той ніколи не буде правдивим патріотом для свого народу.
7. Особа, що не зросла на рідній мові, загублена для нації, бо ціле життя 

буде безбатченком і справи рідної нації будуть їй чужі.
8. Кожний свідомий член народу мусить завжди допомагати всіма доступни-

ми йому способами розвиткові культури своєї літературної мови.
9. На кожному кроці й кожної хвилини охороняй честь своєї рідної мови, як 

свою власну, більше того — як честь своєї нації. Хто не береже честі своєї рідної 
мови, той підкопує основи своєї нації.

10. Шануй чужу мову, але вимагай і від чужинців так само шанувати й твою 
мову.

2.  Спробуйте вивчити напам’ять вірш Василя Симоненка “Моя мова” (1962 рік).

Все в тобі з’єдналося, злилося —
Як і поміститися в одній! —
Шепіт зачарований колосся,
Поклик із катами на двобій.
Ти даєш поету дужі крила,
Що підносять правду в вишину,
Вченому ти лагідно відкрила
Мудрості людської глибину.
І тобі рости й не в’януть зроду,
Квітувать в поемах і віршáх,
Бо в тобі — великого народу
Ніжна і замріяна душа.

3.  Запишіть стислі відповіді на поставлені запитання.
1. Чому в світі є багато мов? Добре це чи погано?
2. Що відбувається в мові в процесі її розвитку?
3. Чому кожен народ повинен дбати про свою мову?
4. Які переваги рідної мови — мови твого роду й народу — над нерідною?
5. Чому ми повинні плекати свою, українську мову?

Вступ

О. Шупляк. Сон калини.
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 § 2.	 Слово	як	одиниця	мови

 Мова складається з трьох основних компонентів: фонетики (тобто звуків), 
лексики (тобто слів) і граматики (правил поєднання слів у сприйнятливі ре-
чення).

Центральне місце в мові, в порозумінні між людьми посідає слово.  Трапля-
ється, іноземець не зовсім доладно вимовляє звуки, не пов’язує слів граматич-
но, але ми сяктак розуміємо його, якщо він вживає наші слова.

Фонетика й граматика протягом століть залишаються майже незмінними. 
А нові слова народ творить постійно і передає наступним  поколінням. У дале-
ку давнину для зберігання продуктів харчування люди плели з лози кошики, 
обліплювали їх глиною й висушували. Але якось трапилося так, що та посу-
дина обгоріла й глина зробилася черепком, який уже не розкисав, як глина. 
За цією ознакою новий предмет стали називати горщиком, тобто “обгорілим”. 

Так мова постійно збагачується словами для позначення нових предметів, 
пізнаних явищ. Одні слова зберігаються тисячоліттями, інші, буває, зника-
ють, як і предмети, названі ними.

Кожне слово в мові передає певне значення, тобто викликає в нашій уяві 
якийсь образ. Чуємо слово сонце — й уявляємо наше денне світило: кулястої 
форми, серед неба, яскраве, жовтавого кольору, тепле, часом пекуче.

Слова можуть різнитися певним емоційним забарвленням. Слово сонце про-
сто називає відомий нам предмет, слово сонечко має ласкавий відтінок. Слово 
дивовижа виражає крайнє захоплення якимось явищем, його синонім чудасія 
передає збентежений подив, а слово диво просто позначає щось небувале. 

Слова в мові існують не розрізнено, а в певних зв’язках. І в кожній мові 
ці зв’язки між словами різні, національні. Заклад, де лікують хворих, ми ло-
гічно називаємо лікарнею, росіяни тут вживають слово больница (пов’язують 
з болем), англійці — hospital (від латинського hospitalis “гостинний”). Ту 
саму комаху наші предки назвали ніжно коником (їхню уяву вразило те, що 
вона стрибає); росіяни — кузнечик (“малий коваль” — за звуком), англійці — 
grasshopper (буквально — “трав’яний стрибунець”). У нашій мові рука сприй-
мається як цілісний орган, в англійській — вона ділиться на дві частини: arm 
(“від кисті до плеча”) і hand (“кисть”).

В однакове слово різні народи можуть вкладати різні значення. Українці 
в слово рука вкладають, крім основного, ще такі значення: “почерк”, “робоча 
сила”, “влада”, “впливова людина”, “згода на одруження”. В англійців слово 
arm означає ще “рукав”, “влада”, “гілляка дерева”, “підлокітник”, “спиця ко-
леса”, “стріла крана”, “коромисло ваги”, “ніжка циркуля”, “зброя”, “воєнні дії”.

Річ у тім, що кожен народ посвоєму ділить на менші й більші частини 
той всесвіт, який існує в головах його представників (усе, що бачимо, чуємо, 
сприймаємо й запам’ятовуємо), інакше бачить подібність між предметами й 
присвоює їм назви залежно від своєї фантазії та життєвого досвіду. Тож чи  
треба зрікатися своєї мови й переходити на чужу?

§ 2. Слово як одиниця мови
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4. Порівнюючи подані слова з іншими спорідненими, з’ясуйте, які ознаки в них 
взято за основу для називання. Чи логічні ці назви? 

Безодня, блискітка, водень, врожай, зошит, луска, насіння, нісенітниця, 
опеньок, освіта, селянин, серпень, прізвище, прірва, хвилина.

5. Спробуйте з’ясувати, чому ділянку землі, де вирощують овочі, названо горóд. 
Візьміть до уваги ще й іншу форму цього слова: Громада одібрала од неї 

поле, а Улас зостався з самим огородом (І. Нечуй-Левицький). Як, на вашу 
думку, це слово пов’язане з гóродом у назвах Вишгород, Звенигород, Мирго-
род? Пам’ятайте, що всі ці назви виникли в далеку минувшину, коли на людей 
і їхню працю чигали різні небезпеки і їм треба було охоронятися від різних 
нападів.

6.	 І. Нижче подано синоніми. Чи їхні значення цілком однакові? 
Надзвичайний, неабиякий, винятковий, рідкісний, феноменальний, непо-

вторний, дивовижний.

	 ІІ.	Подані вище синоніми вставте в речення. Чи можна їх будь-як вживати? Чому 
тут не можна обійтися лише одним якимось словом в усіх випадках?

1. Стоян дивився на червоний місяць, що вповні випливав на небо, і мов-
чав, мов захопився … видовищем (С. Скляренко). 2. … козак колись вийде з 
нього (Б. Лепкий). 3. Пісня в житті нашого народу має особливе, … значення  
(Ю. Яновський). 4. Святковий пишний одяг підкреслював її … красу (З. Тулуб).  
5. Ад’ютант мав … пам’ять (Григорій Тютюнник). 6. Сьогодні все навкруги 
було іншим, …, фантастично прекрасним (О. Гончар). 7. Незабаром Турбай  
мимоволі піддався гіпнозові … краси (М. Руденко).

С. Васильківський. Подарунок.

Вступ
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7.	 І. Прочитайте текст. З’ясуйте, як виділені слова допомагають яскравіше змалю-
вати образ людини. 

Це був міцний чолов’яга, на вигляд років сорока. У довгих смоляних вусах, 
що, мов дві гадюки, звисали під його великим прямим носом, уже заблищала 
сріблом перша сивина, а чоло між чорних брів розділила глибока зморшка. 
Проникливі, глибоко посаджені карі очі, що в них читався живий розум, гар-
монійно поєднувалися з іншими рисами обличчя. Великий білий шрам проліг 
навскоси через лівий бік лоба й ледьледь зачепив повіку, не даючи одному око-
ві повністю розкриватися. Від цього око здавалося трохи меншим, але зовсім 
не псувало приємного враження від обличчя. Кремезні плечі ледь втискались 
у білу вишивану сорочку, і взагалі у міцній постаті легко можна було впізнати 
величного володаря степів у пониззі Дніпра — запорожця (Ю. Сорока).

	 ІІ.	За цим зразком коротко опишіть знайому вам людину.

8. Прочитайте речення вголос. З’ясуйте значення фразеологізмів.
1. Був він чоловік сердечний, у голові мав олії не трохи (Є. Гуцало). 2. Він 

і освічений, і говорить красно, та й розуму йому не позичати (С. Доброволь-
ський). 3. Гарний, хоч з лиця води напийся, ще й до того розумний (І. Не-
чуй-Левицький). 4. Швидка ця Христя, золоті в неї руки! 5. Диво дивне сталося 
з Йосипом: то, бувало, нікому на світі не вступить, не послухає нікого, а то хоч 
у вухо бгай (З тв. Панаса Мирного).

 § 3. 	 Словники	української	мови

 Про точне значення слів, їхні особливості та вживання довідуємося зі слов-
ників.

Словник — зібрання слів, розташованих у певному порядку, з пев-
ними супутніми поясненнями. 

За призначенням словники бувають енциклопедичні й лінгвістичні.
В енциклопедичних словниках подаються відомості про різні явища 

дійсності, предмети, події, країни, людей тощо. Енциклопедичний словник — 
скарбниця знань.

У лінгвістичних словниках ідеться про слова як засіб передачі відомостей 
про навколишній світ, думок, почуттів, намірів. Лінгвістичний словник —  
скарбниця виражальних засобів.

Лінгвістичні словники є короткі (до 30 000 слів), середні (70 000–80 000 
слів) і повні.

За тим, скількох мов стосується словник, словники бувають одномовні й 
перекладні.

§ 2. Словники української мови
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Одномовні словники за їхнім призначенням бувають:

1) тлумачні — у них розкривається значення слів; сюди належать загаль-
номовні тлумачні словники, які охоплюють більшменш усю лексику, а також 
спеціальні словники фразеологізмів та крилатих слів; словники іншомовних 
слів, які охоплюють порівняно недавно запозичену лексику; термінологічні 
словники, у яких розкривається значення термінів з певної галузі науки;

2) нормативні — утверджують сучасну літературну норму у вживанні, на-
голошуванні, написанні слів: орфографічні, орфоепічні словники та словники 
наголосів, словники правильного мовлення, у яких звертається увага на мож-
ливі помилки у використанні слів, у вимові, їхньому наголошуванні;

3) вибіркові — подають певні категорії нормативної лексики без обов’язко-
вого тлумачення лексичних значень окремих слів; це словники синонімів, ан-
тонімів, омонімів, паронімів, власних назв; а також словники фразеологізмів, 
прислів’їв та приказок, крилатих слів, сталих порівнянь тощо;

4) генетичні — так чи інакше розкривають походження та розвиток зна-
чення слів; сюди належать насамперед етимологічні словники, які з’ясовують 
походження слів та зміни в їхньому значенні й звуковому оформленні; мор-
фемні й словотвірні, у яких розглядається будова слів;

5) функціональні — відображають вживання окремих лексичних одиниць, 
можливості поєднання їх, використання в побудові висловлювань; сюди на-
лежать асоціативні, частотні словники, словники епітетів, рим, мови окремих 
письменників.

Перекладні словники за призначенням бувають в основному двох типів:

1) загальномовні — більш чи менш повно охоплюють лексику мови, до слів 
якої подаються відповідники з іншої мови;

2) спеціальні, у яких перекладається лексика лише певної категорії, — це 
найчастіше перекладні термінологічні словники.

Словники української мови почали з’являтися ще в XVI ст. Першими таки-
ми словниками були “Лексис” Лаврентія Зизанія (1596 р.) і “Лексикон слове-
нороський” Памва Беринди (1627 р.).

Зпоміж сучасних словників української мови найважливіші такі:
1. “Словник української мови” в 11 томах, виданий у 1970–1980 роках.  

У ньому докладно пояснено близько 135 тис. реєстрових слів і кожне значення 
проілюстровано цитатами з художньої та іншої літератури.

2. “Словарь української мови” в 4 томах за редакцією Бориса Грінченка, 
уперше був виданий у 1907–1909 роках. Перевидавався кілька разів. У ньому 
стисло пояснено 68 тис. реєстрових слів, а також даються російські відповід-
ники до них.

3. “Українсько-російський словник” у 6 томах, виданий у 1953–1963 роках. 
Він містить близько 122 тис. українських слів, до яких подано російські відпо-

Вступ
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відники. Значення українських слів проілюстровано прикладами з художньої 
та іншої літератури.

4. “Російсько-український  словник” у 3 томах, уперше виданий у 1970 році. 
Пізніше він перевидавався. У ньому вміщено українські переклади близько 
120 тис. російських слів. Причому до багатьох з них подано по кілька (а часом 
по 10 і більше) українських відповідників. У 2011 році започатковано 4томне 
видання “Російськоукраїнського словника”.

5. “Фразеологічний словник української мови” в 2 томах, виданий у 1993 
році. У ньому пояснено й проілюстровано цитатами з художньої та іншої літе-
ратури близько 10 тис. фразеологізмів.

6. “Словник синонімів української мови” в 2 томах, виданий у 1999 році. 
У ньому подано близько 9200 синонімічних рядів. Значення синонімів стисло 
пояснюються й ілюструються прикладами переважно з художньої літератури.

7. “Великий тлумачний словник сучасної української мови” (укладач і го-
ловний редактор В.Т. Бусел), виданий 2005 року. У ньому стисло пояснено 
значення близько 250 тис. реєстрових слів.

8. “Український лінгвістичний портал. Словники української мови он-
лайн” (в Інтернеті) — найповніший електронний словник з транскрипцією 
слів, всіма можливими словоформами, антонімами, синонімами, фразеологіз-
мами.

В Інтернеті також міститься словник “Перекладач”. За його допомогою 
можна перекладати тексти з української мови на інші й з інших на українську. 
Щоправда, переклади поки що недосконалі. 

Слова в словнику розташовуються звичайно в алфавітному порядку, рід-
ко — за кореневими гніздами, за темами. Слово, яке пояснюється чи перекла-
дається, називається реєстровим (заголовним). Воно переважно виділяється 
іншим шрифтом, має при собі позначки, що характеризують його з граматич-
ного, стилістичного, інших поглядів. Реєстрове слово разом з поясненням, пе-
рекладом і т.д. становить словникову статтю.

9. Прочитайте й висловіть своє ставлення до словників та про потребу їх.
Один блискучий майстер слова, здається Анатоль Франс, признавався, що 

його улюблена лектура — словники. Той же Анатоль Франс, зновтаки жар-
туючи, заявив, що вся його ерудиція — наслідок уважного читання відомих 
тлумачноенциклопедичних словників…

Словники різного типу — загальні двомовні, тлумачні, синонімічні, фразео
логічні і т.ін. — потрібні і вчителям та учням, і журналістам, і письменникам 
та перекладачам, і вченим, і просто читачам. Потрібні буквально всім. Немож-
ливо уявити собі культурну людину, яка б не мала потреби в словнику, ніколи 
не заглядала до нього, ніколи ним не користувалась. Отже, словникова справа 
має надзвичайно велике значення в культурному будівництві…

Укладання словників — складна справа… Колективна робота над словни-
ком німецької мови, що упорядкували брати Грімм, тривала понад сто років, 

§ 2. Словники української мови
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робота над Оксфордським словником англійської мови — 52 роки. В. Даль, 
який нібито “сам” уклав знаменитий “Толковый словарь”, мав цілу мережу 
кореспондентів — і присвятив тому словникові 53 роки, тобто все своє свідоме 
життя. Редагування українськоросійського словника, яке здійснив Б. Грінчен-
ко, з повним правом ми можемо назвати гідним глибокої пошани трудом тала-
новитого й працьовитого лексикографа. Але ж не треба забувати, що матеріали 
для словника, який ми звикли титулувати Грінченковим, збиралися протягом 
майже 60 років (М. Рильський).

10. Слова розставте в строго алфавітному порядку.
Здалеку, взимку, виклик, білет, бінокль, вітамін, біженці, бинтую, відбір,   

бал, відозва, вії, біб.

 З останніх букв прочитаєте початок вислову В. Сосюри: “…всім серцем своїм!”

11. Прочитайте словникову статтю із “Словника української мови” в 11 томах (ско-
рочено). Опишіть, яка інформація супроводить заголовне слово. Розшифруйте 
скорочення.

ЛЮБИ ́  ТИ, люблю́, лю́биш; мн. лю́блять; недок., перех. 1. Відчувати глибо-
ку відданість, прив’язаність до кого, чогонебудь. Як я люблю тебе, мій рід-
ний краю, Як я люблю красу твою, твій люд (Фр., ХІІІ, 1954, 324); *Образно.  
Мати повивала Мене малого і вночі На свічку Богу заробляла; ...Пречистій 
ставила, молила, Щоб доля добрая любила Її дитину… (Шевч., ІІ, 1953, 110); 
// Відчувати  сердечну прихильність до родинно близьких осіб (дітей, матері 
тощо). — Мати любила мене — душі не чула (Мирний, ІІІ, 1954, 162). *Образ-
но. Сонце тут світить, не вам кажучи, як мачушине серце любить (Вовчок, 
І, 1955, 386).

Вступ
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2. Почувати, виявляти глибоку сердечну прихильність до особи іншої статі; 
кохати (у 1 знач.). Енея так вона любила, Що аж сама себе спалила (Котл.,  
І, 1952, 86); Мокрина довго любила його та все давала гарбузи своїм жени-
хам (Н.Лев., ІІ, 1956, 240); // звичайно без додатка. Бути закоханим. Сиділа 
[дівчина] до самої ночі перед вікном і втирала Заплакані очі, Бо й вона таки 
любила; І страх як любила! (Шевч., ІІ, 1953, 157); Вміє розставатись той, 
хто вміє любить (Рильський, І, 1960, 120).

3. також з інфін.  Мати інтерес, потяг до чогонебудь. Всі вони позвика-
ли робить влітку на полі, на вольному повітрі; всі любили хліборобство  
(Н.Лев., ІІ, 1956, 214); // Високо цінувати щонебудь, надавати перевагу чо-
мусь. Добре жить Тому, чия душа і дума Добро навчилася любить (Шевч., 
ІІ, 1953, 199); // з інфін., з додатком  і без нього. Відчувати задоволення від 
чогонебудь. Люблю, коли в вікно розкрите шумлять безжурно дерева (Сос., 
ІІ, 1958, 143); // Мати нахил, пристрасть до чогонебудь. Горпина не їла — вона 
змалку не любила молочної каші (Мирний, І, 1954, 291).

4. також із спол. щоб. Потребувати якихось умов як найсприятливіших 
для існування, росту тощо (про рослин, тварин). Виноград любить, щоб коло 
нього ходити (Коцюб., І, 1955, 191).

12. Зі словника іншомовних слів випишіть значення слів клептоманія, контент, 
корупція, манкурт, моніторинг, окупація, парламент, прогноз, сепаратизм.

13. Поцікавтеся в шкільній, сільській, міській бібліотеках, які є в них словники укра-
їнської мови. Перегляньте кожного з них, а також домашні словники, якщо вони 
є, і коротко схарактеризуйте їх.

14. Прочитайте речення вголос. З’ясуйте значення фразеологізмів.
1. Кине слово — і в серці пожар (П. Воронько). 2. Та з цього й кінь би смі-

явся — наплели ось сім мішків гречаної вовни… (П. Козланюк). 3. Ось і зараз  
спливло все в пам’яті; і він перегортав свою власну ненаписану книгу життя 
(І. Цюпа). 4. Хто балака, хто кобзаря слуха. А Залізняк попереду нашорошив 
уха (Т. Шевченко). 5. Олександра й сама  моргала на хлопця, зачіпала гострим 
словом, палким поглядом (М. Коцюбинський).

15. Використовуючи подані вислови, підготуйтеся до розмови про роль словників у 
житті людини, держави.

1. Словник — це цілий світ в алфавітному порядку (А. Франс). 2. Словни-
ки — музей слів, у них місце і для старого, і для нового знайдеться (С. Пушик). 
3. Словник — це мовний кодекс, мовний закон, обов’язковий для всіх, хто кори-
стується мовою в суспільнодержавних сферах (І. Світличний). 4. Не бійтесь 
заглядати у словник: це пишний яр, а не сумне провалля (М. Рильський).

16. Запишіть стислі відповіді на поставлені запитання.
1. Чи добре, коли в мові є багато слів?

§ 2. Словники української мови
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2. Що викликає появу в мові нових слів? Чи потрібні вони для окремих лю-
дей, для суспільства?

3. Чи слова якимось чином пов’язані між собою в мові?
4. Чи культурна людина може обходитися без словників?
5. Як ви собі уявляєте процес укладання словників? Чи легка це праця?

С. Костенко. За уроком.

Вступ

  Електронні словники.
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 § 4..	 Лексика	української	мови

 Усі слова, що вживаються в будьякій мові, становлять її словниковий 
склад, або лексику.

За допомогою слів відповідно до їхнього значення ми членуємо і, таким чи-
ном, пізнаємо навколишній світ. Багата, розвинена лексика забезпечує тонше 
сприйняття навколишнього світу, глибше проникнення в нього і точніше мис-
лення як для всього суспільства, так і для кожної окремої людини, що володіє 
цим багатством.

Ось ідете ви лугом: трава та й трава. А той, хто знає її назви, помічає че-
брець, шавлію, череду, фіалку, ромашку, конюшину…

Лексика сучасної української мови складалася тисячоліттями. Розвиваю-
чись, вона збагачувалася як словами власного творення, так і словами, запо-
зиченими з інших мов.

Основну частину лексики української мови становлять незапозичені слова. 
До них належать успадковані найдавніші індоєвропейські слова, спільні для 
багатьох індоєвропейських мов (санскриту, грецької, латинської, германських, 
романських, слов’янських та ін.); праслов’янські слова, спільні для всіх або 
більшості слов’янських мов, і власне українські слова, утворені безпосередньо 
тією частиною слов’янської людності, яка сформувала українську націю. Та-
ких слів у нашій мові є приблизно 90 відсотків.

Із VІ століття, відколи українські племена виділилися як окрема спільнота 
із загальнослов’янського масиву, у нашій мові збереглося понад 13 тисяч не-
запозичених слів. 

Надзвичайно велику роль у збереженні й розвиткові нашої мови відіграла 
усна народна творчість. Коли врахувати, що досі записано понад 200 тисяч 
наших народних пісень, то якщо в кожній пісні є щонайменше три куплети 
по чотири рядки, то це разом виходить майже два з половиною мільйони ряд-
ків — близько шістдесяти тисяч сторінок, добрих сто томів! Додаймо до цього 
ще казки, перекази, легенди. А скільки художніх творів написано українською  
мовою, починаючи від І. Котляревського і Т. Шевченка, — того не злічити. 
Сюди слід врахувати й переклади українською мовою з літератур народів сві-
ту, і наукові праці, й різні публіцистичні виступи. І з виходом кожної такої пу-
блікації наша мова поповнюється все новими словами й словосполученнями.

У цілому лексика української мови надзвичайно багата. Вона дає змогу 
передавати найтонші відтінки душевних переживань і найскладніші наукові 
поняття, описувати будьякі явища природи і найрізноманітніші стосунки між 
людьми. Досить сказати, що перша в світі двотомна “Енциклопедія кібернети-
ки” була видана 1973 року українською мовою, і в ній вистачило слів і термі-
нів, щоб передати всі відомі на той час поняття з найсучаснішої галузі науки.

Сучасна освічена людина в своєму словниковому запасі — активному й па-
сивному — має близько 70–80 тисяч слів рідної мови (більшменш точно розу-
міє їхнє значення).

Лексична норма
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17. Прочитайте речення. Зверніть увагу, скільки є слів для називання вітру. Як утво-
рено ці назви? Розпитайте чи дізнайтеся зі словників, як по-різному називають 
дощ різної інтенсивності або якийсь інший предмет чи явище, й запишіть.

1. Вітри на Червоноградщині градуюються в такому порядку: спочатку 
йдуть вітри найменшенькі — хукавець, розвіймак, за ними грайливець, легіт, 
далі йдуть свіжачок, вітерець, а далі вже вітер, буйний вітер, борвій, вихор, 
вітрюган, ураган (І. Сенченко). 2. Хитає верби теплий вітровій (В. Сосюра).  
3. Чи тобі замало, легковію, колихати в морі кораблі? (Н. Забіла). 4. Павітер 
дме там у височині, обриваючи біле галуззя розквітлих вишень (Ю. Янов-
ський). 5. З ранку схопилась поземка, вздовж вулиці свистів вітер, низько, при 
землі, женучи білі димки снігу (О. Донченко).

18. Запишіть усі відомі вам слова (іменники й іменникові словосполучення), за до-
помогою яких ми називаємо частини людського обличчя (лоб, ніс…). Хто біль-
ше таких слів запише?

19.	 І. Прочитайте і простежте, як письменник влучно добирає слова, щоб показати 
не тільки зовнішність, а й настрій персонажів твору. Які вислови вам набільше 
сподобалися?

Не чорна хмара з синього моря наступала, то виступала Мотря з Карпом 
зза своєї хати до тину. Не сиза хмара над дібровою вставала, то наближалась 
до тину стара видроока Кайдашиха, а за нею вибігла з хати Мелашка з Лаврі-
ном, а за ними повибігали всі діти. Дві сім’ї, як дві чорні хмари, наближались 
одна до другої, сумно й понуро. Мотря стояла коло тину висока та здорова, така 
заввишки, як Карпо, з широким лобом, з загостреним лицем, з блискучими, як 
жар, чорними маленькими очима. Вона була в одній сорочці і в вузькій запас-
ці. Хазяйновита, але скупа, вона втинала одежу, як тільки можна було обтяти. 
Вузька запаска влипла кругом її стану. В великій, як макітра, хустці на голові 
Мотря була схожа на довгу швайку з здоровою булавою. За Мотрею стояв Кар-
по в узькій сорочці з короткими та вузькими рукавами, в широких білих шта-
нях з товстого полотна. Позад їх стояла купа Карпових дітей в узьких штанцях, 
в сороченятах з короткими рукавами, в спідничках вище колін.

По другий бік тину стояла баба Кайдашиха, висока та суха, неначе циган-
ська голка, в запасці, в рясній білій, як сніг, сорочці, в здоровій хустці на голо-
ві. Сліпе око біліло ніби наскрізь, як вушко в голці, хоч туди нитку затягай. За 
бабою стояла Мелашка в білій сорочці, в червоній новій хустці з зеленими та 
синіми квітками, в зеленій ситцевій рясній спідниці. Рядом з Мелашкою стояв 
Лаврін в широких рясних синіх з білими смугами штанях, в чоботях. Мелашка 
розцвіла й стала повніша на виду. Її очі, її тонкі брови блищали на сонці, а 
лице горіло рум’янцем од висків до самого підборіддя. Гаряче сонце лляло світ 
на двір, на людей, обливало їх од голови до ніг. Чорна здорова хустка чорніла 
на бабі Кайдашисі, неначе горщик, надітий на високий кілок.

Мелашка сяла, як кущ калини, посаджений серед двору. А сонячне марево 
заливало всіх, дрижало, переливалось між жіночими та дитячими головами, 

§ 4. Лексика української мови
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неначе якась золота вода крутилась поміж 
людьми, неначе якась основа з тонких зо-
лотих ниточок снувалась по двору кругом 
людей, кругом хат, навкруги садка. Собаки 
стояли коло хат і крутили хвостами, див-
лячись на людей, їм здавалося, що їх отот 
покличуть і нацькують ними когось (І. Не-
чуй-Левицький).

ІІ.	Дайте відповіді на питання. Обґрунтуйте їх.
1. Які очі в Мотрі і в Мелашки? Чи одна-

кові?
2. Який одяг за розміром на Мотрі, Кар-

пові та їхніх дітях?
3. Чим відрізняється Лаврінів одяг від 

Карпового?
4. Чи в усіх жінок однаковий убір на го-

лові?
5. Як автор передав напругу в стосунках 

між двома сім’ями?

20. Прочитайте уважно міркування видатного українського педагога Василя Сухом-
линського й висловте свої міркування про ставлення до рідної мови. Міркуван-
ня запишіть.

Особливу тривогу викликає те, що молоді люди, які вважають себе навіть 
культурними, у побуті, буває, користуються такою жахливою сумішшю двох 
мов, що якби написати отут кілька прикладів з їхньої “мови”, то, мабуть, папір 
не витримав би сорому — загорівся б. Але що там говорити про мову учнів, 
коли й учителям ще подекуди бракує того чуття слова.

Користування сумішшю з двох мов — це одно з найтривожніших явищ за-
гально педагогічного характеру. Говорити такою скаліченою мовою — це все 
одно, що грати... на розстроєній скрипці. Все одно, що з дерева красуню різьби-
ти... тупою щербатою сокирою. Скалічена мова — отупляє, оглупляє людину, 
зводить її мислення до примітиву. Бо мова — це лад мислення, це віконця, че-
рез які людина бачить світ. Що ж вона побачить, коли віконця — у кіптяві, за-
сновані павутинням, засиджені мухами? Я ніскільки не сумніваюсь у тому, що 
однією з причин загальної неуспішності, відставання багатьох учнів є вбога, 
примітивна мова в дитинстві й ранній юності — в роки, коли формується лю-
дина, коли утверджуються її пізнавальні й творчі сили. Отже, шлях боротьби 
за високу успішність лежить передусім через мовну культуру, бо мовна культу-
ра — це живодайний корінь культури розумової, усього розумового виховання, 
високої, справжньої інтелектуальності.

І. Нечуй-Левицький. “Кайдашева 
сім’я”. Худ. І. Басалига.

Лексична норма
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21. Прочитайте речення вголос. З’ясуйте значення фразеологізмів.
1. В здоровому тілі здорова душа, та часто буває не варта гроша (І. Фран-

ко). 2. Хоч води з лиця напийся, така пристойна молодиця (Ганна Барвінок).  
3. Я люблю, щоб дівчина була трохи бриклива, щоб мала серце з перцем (І. Не-
чуй-Левицький). 4. Може, сам ти і шага не варт, та тільки що ніхто тобі цього 
ще в вічі не сказав (І. Карпенко-Карий). 5. Думати думай, а язикові волю не 
давай (Петро Панч).

 § 5..	 	Запозичені	слова

 Серед слів, запозичених у різний час із різних мов, розрізняємо засвоєння 
і власне запозичення.

Засвоєння — це слова, що вже повністю фонетично й граматично присто-
сувалися до української мови. Наприклад‚ у запозичених колись словах дріт‚ 
колір, папір, як і в незапозичених‚ відбувається чергування голосних; колиш-
нє французьке слово пальто відмінюється‚ як і будьяке українське; не відчу-
ваємо іншомовного походження в запозичених словах левада, лиман, базар, 
кавун. Такі слова сприймаються, як правило, нарівні з незапозиченими.

Власне запозичення — це слова, у яких процес фонетичного й граматич-
ного пристосування ще не завершився. Такі слова не завжди пристосовані до 
фонетичних законів української мови. І пишуться вони в певних випадках за 
іншими правилами, ніж українські. Тому для правопису важливо вміти розріз-
няти запозичені й незапозичені слова.

Слова іншомовного походження часто відрізняються від незапозичених сво-
єю формою. Вони на відміну від споконвічних українських слів, як правило:

1) можуть починатися на а, е та і: адреса, актив, алея, ангел, електрика, 
етап, імпорт, інженер, іронія; питомих українських слів, які б починалися 
на а, е, є лише кілька (але, або, авжеж, еге), трохи більше є слів з початковим 
і (іти, іржа, імла, інший, іноді, інколи, іще тощо);

2) в основах мають збіги голосних: ідеал, океан, поет, радіо, вуаль; у пи-
томих українських словах збіги голосних можуть бути лише на межі префікса 
і кореня: виорати, заохотити, переукласти;

3) мають звук ф: фабрика, фініш, фарфор, графік;
4) на письмі безпосередньо після губних та задньоротових мають букви я, 

ю: бязь, бюро, мюрид, гяур, кюре;
5) не знають чергування о, е у відкритому з і в закритому складі: атом — 

атома, пост — поста, мішень — мішені, граніт — граніту, пік — піка 
(пор. незапозичені слова: дім — дому, піст — посту, гуркіт — гуркоту, про-
мінь — променя, бік — боку);

§ 5. Запозичені слова
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6) не мають випадних о, е: артишок — артишоку, бюлетень — бюлете-
ня (пор. незапозичені слова: куток — кутка, день — дня);

7) можуть не відмінюватися: кенгуру, шосе, плато, таксі;
8) виступають з невластивими для української мови префіксами анти-, де-, 

ди-, ін-, інтер-, кон-, ре-, транс-; суфіксами -изм (-ізм), -ист (-іст), -ант, 
-ент, -ор, -р, -ер, -ир, -ум, -ація тощо: антитеза, депресія, дистанція, ін-
станція, контекст, реконструкція, демонстрант, студент, контролер, 
рекетир, мінімум, кооперація.

Характерною ознакою слів іншомовного походження є також те, що вони 
не мають споріднених слів в українській мові. Тому в них рідко виділяються 
префікси й суфікси, слова сприймаються переважно як непохідні: перпендику-
ляр, паралелепіпед, симетрія, гімнастика, чемпіон, маркетинг.

Причому ті чи інші фонетичні й морфологічні особливості іншомовних слів 
залежать від того, з якої мови їх запозичено. Одні ознаки мають слова, запо-
зичені зі слов’янських мов, інші — із тюркських, ще інші — з різних індоєвро-
пейських мов.

Слова іншомовного походження найчастіше вживаються в літературі з пи-
тань науки, техніки й мистецтва. Вони тут виступають у ролі термінів — слів, 
що виражають чітко окреслені поняття. Наприклад: префікс, суфікс, фонети-
ка — мовознавчі терміни; епітет, метафора, сюжет, персонаж — літерату-
рознавчі терміни; гіпотенуза, бісектриса, медіана, периметр — математичні 
терміни.

Надмірне‚ бездумне вживання іншомовних слів робить мову малозрозумі-
лою‚ перетворює її на жаргон і‚ крім того‚ руйнує її систему‚ розхитує усталені 
фонетичні закони. Тому мова поступово очищає себе від непотрібних запози-
чень (в українській мові тепер майже не вживаються слова аероплан‚ голкі-
пер‚ хавбек, процент тощо). 

22. Випишіть підряд лише запозичені слова.
Банк, океан, кітва, гігант, стяг, орбіта, бублик, об’єкт, грань, басейн, луна, 

район, автор, дерéн, нафта, галузь, архів.

 З перших букв виписаних слів прочитаєте закінчення вислову Мойсея Фішбей-
на: “Українська мова — …”.

23. Із довідки доберіть українські відповідники до поданих іншомовних слів і запи-
шіть їх у тому самому порядку.

Реалізувати, хаос, інформувати, макінтош, кошмар, тромб, фонтан, дуетом, 
премія.

Довідка: безладдя, водограй, жах, згусток, здійснити, нагорода, ознайомлювати, 
плащ, удвох.

 З других букв записаних слів прочитаєте початок прислів’я: “…там перемога”.

Лексична норма
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24. Прочитайте текст. Випишіть з нього всі загальні іншомовні слова і з’ясуйте їхнє 
значення. Яка основна думка тексту? Перекажіть стисло текст і переказ запи-
шіть.

Отже, гуманітарна аура нації. Чи не правда, якесь приємне для слуху поєд-
нання слів? Справді, кожна нація повинна мати свою гуманітарну ауру. Тоб-
то потужно емануючий комплекс наук, що охоплюють всі сфери суспільного 
життя, включно з освітою, літературою, мистецтвом — в їхній інтегральній 
причетності до світової культури і, звичайно ж, у своєму неповторному націо-
нальному варіанті.

…Коли ми чуємо: Іспанія, іспанці — які це у нас викликає асоціації? Ну, 
звичайно ж, Лопе де Вега, Кальдерон, Сервантес, Гойя, музей Прадо, Федеріко 
Ґарсія Лорка.

Або німці. Нація філософів і композиторів, хіба не так? Хто дав світові Бет-
ховена, Ґете, Шиллера, Геґеля, Канта, Ніцше?

Над Скандинавським півостровом, як північне сяйво, стоїть заворожуюча 
аура музики Ґріґа, Сібеліуса, дивовижних казок Андерсена. На іншому кон-
тиненті маленька Колумбія підсвічена магічною аурою Маркеса. Чи ж треба 
казати, що Англія — це Шекспір, Байрон, Шеллі? Що Франція — це Вольтер, 
Бальзак, Руссо, Аполлінер? Що Італія — це нація Данте і Петрарки, Рафаеля 
і Мікеланджело?

А чому б у таких діоптріях не подивитись на Україну? Якщо десь у світі чу-
ють — Україна, українці, які це асоціації викликає там? Хіба це не правомірне 
запитання? Ми вже держава. То чи не час замислитись, хто ми в очах світу і 
яку маємо ауру, а якщо не маємо, то чому? (Л. Костенко).

М. Приймаченко. Казковаптиця — павич, 1936 р.

§ 5. Запозичені слова
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25. Прочитайте речення вголос. З’ясуйте значення фразеологізмів.
1. Брови у неї повільно полізли на лоба. Вона, Марія, була справді таки гар-

на (Є. Гуцало). 2. Дівчина закохана в нього, а він хоч би бровою моргнув (С. До-
бровольський). 3. Хлопець пестить очима її невеличку фігурку (О. Донченко).  
4. Костя знову сміється, а очі несамохіть так і припали до Христі (А. Головко).  
5. Стоїть він у садочку з своєю милою й очей не відірве від її хорошого личенька 
(М. Старицький).

 § 6.	 	Лексичне	значення	слова

 У нашій свідомості існує суцільна картина світу, тобто все, що ми будько-
ли бачили, чули, сприймали, зберігається в нашій пам’яті. Із цієї картини ми 
можемо виділити будьякий предмет чи явище, уявити його окремо й зосе-
редити на ньому увагу, наприклад, уявити яблуко. І ось коли з цим образом 
яблука в нашій свідомості стійко поєднається набір звуків [йаблуко], виникає 
слово з певним лексичним значенням. У пам’яті утворюється стійкий образ да-
ного набору звуків (образ слова [йаблуко])‚ який щоразу‚ коли ми його чуємо‚ 
рефлекторно викликає в нашій уяві образ того самого предмета (образ яблука). 
І навпаки, коли ми бачимо предмет, то зіставляємо його з образом, який збері-
гається в нашій пам’яті, і через цей образ пригадуємо слово, пов’язане з ним.

Лексичне значення слова — це той узагальнений образ предмета (чи яви-
ща), який воно викликає в нашій уяві. А вже за тим узагальненим образом ми 
впізнаємо конкретні предмети (чи явища) в реальній дійсності. Наприклад, 
коли ми чуємо слово вогонь, уявляємо язики полум’я (це лексичне значення 
цього слова) і починаємо шукати очима, де ж той уже не уявний, а справжній 
вогонь.

Слово і називає конкретні предмети (чи явища)‚ і узагальнює водночас. 
Словом книжка ми можемо позначити й саме цю книжку (Подай мені книж-
ку)‚ і книжку взагалі (Книжка — джерело знань).

Проте ступінь узагальнення в різних категоріях слів неоднаковий. Напри-
клад, слово троянда може називати конкретну квітку (Троянди — білу, кре-
мову й червону — я зрізав, не без жалю і вагань. — М. Рильський) і може 
називати будьяку квітку цього класу (Нимидора розцвіла, як повна троян-
да. — І. Нечуй-Левицький). Тим часом слово квітка називає не лише троян-
ди, а й жоржини, чорнобривці, рожі, нагідки тощо. А слово рослина ще більш 
узагальнює: воно охоплює не лише квіти, а й траву, кущі, дерева. Відповідно 
й у нашій уяві, коли ми чуємо ці слова, постають то більшменш конкретні, то 
різною мірою узагальнені образи.

Слова і їхнє лексичне значення ми засвоюємо змалку, чуючи їх від най-
ближчого оточення, а потім — спілкуючись з іншими людьми, читаючи книги. 

Лексична норма
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Щоб люди правильно розуміли одне одного, потрібно, щоб в усіх, хто живе в 
певному суспільстві, при тих самих словах в уяві виникали ті самі образи.

За значенням слова бувають:
1) повнозначні, які називають предмети (людина, учитель, ведмідь, го-

робець, земля, будинок, стілець, дощ, вітер, думка); їхні ознаки (розумний, 
добрий, свіжий, теплий, давній); дію і стан (працювати, сидіти, міркувати, 
дбати, розвиватися, чорніти); обставини (швидко, глибоко, давно, пізно, 
праворуч, навмисне, згарячу); коли ми чуємо ці слова навіть поза реченнями, 
в нашій уяві виникають певні, більшменш конкретні образи;

2) вказівні, які не називають явищ, а лише вказують на них і стають зро-
зумілі тільки в контексті, в поєднанні з іншими словами: займенники (він, 
той, такий, стільки);  так звані займенникові прислівники (тут, там, тоді, 
так, тому); числівники (сім, двадцять чотири, мільйон); вигуки (ой, ах);

3) службові, які вказують на різні зв’язки між явищами або конкретизу-
ють висловлювання: прийменники (на, з, під), сполучники (і, або, тому що), 
частки (навіть, ось, же).

Крім того, слова поділяються:
1) за походженням — на питомі українські й іншомовні (про це вже мови-

лося);
2) за кількістю значень — на однозначні й багатозначні;
3) за стилістичним забарвленням — на стилістично нейтральні й стилістич-

но забарвлені;
4) за сферою вживання — на загальновживані й вузьковживані;
5) за взаємними відношеннями — на антоніми, синоніми, омоніми, паро-

німи.
До словникового складу мови входять також фразеологізми й крилаті ви-

слови.

26.	 І. Прочитайте народну казку “Чотири королі”. Поясніть, як у ній описано лексич-
не значення чотирьох неназваних слів.

В одного короля було чотири сини. Любив він усіх чотирьох однаково і не 
знав, котрому з них передати своє королівство. Зібрав король одного разу синів 
і каже їм:

— Діти мої! Я вже старий і хочу вибрати зпоміж вас собі наступника. Для 
того щоб знати, які ви на розум, кожен з вас якийсь час керуватиме королів-
ством. Королем буде той, який покаже себе найкращим.

Прийшла черга на молодшого сина. Коли син почав правити, сонце радіс-
но засвітило, трава зазеленіла, потоки зашуміли, дерева почали розвиватися, 
вишні, яблуні зацвіли, трави запахли квітами. Немало радості приніс цей син 
людям.

Прийшла черга на другого сина. Почали ниви зерном проростатинали-
ватися, діти купались у ріках, вівці й корови паслися на луках, люди косили 
пахучі трави, сушили сіно. На деревах достигали плоди. Полюбилося й таке 
правління людям.

§ 6. Лексичне значення слова
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Покликав король третього сина. Коли цей почав володарювати, дерева змі-
нили зелений лист на золотий. Сади рясніли червонобокими яблуками й жов-
тими грушками, виноградом. Скріпили вози з поля, повні збіжжя…

Прийшла черга й до четвертого — найстаршого сина. Покрив він землю, 
щоб відпочила, білим широченним покривалом — кінцякраю йому не видно. 
Полетіли з горбків санчата, понісся веселий хлоп’ячий і дівчачий сміх.

Покликав король синів своїх і каже їм так:
— Мої дорогі діти! Ви показали свій великий хист! Ваше правління мені 

полюбилося! Тому я гадаю, що буде добре вам володарювати разом.
І відтоді правлять королівством усі сини — кожний по четвертині року.

	 ІІ.	Текст запишіть під диктовку (попросіть кого-небудь, щоб продиктував його 
вам). Написане уважно звірте з надрукованим. Помилки, якщо вони трапляться, 
з’ясуйте, щоб їх більше не повторювати, і виправте.

	 ІІІ.	Дайте власний опис лексичного значення тих чотирьох неназваних слів.

27. Прочитайте вислови. З’ясуйте, які нюанси значення та які почуття передають 
слова, виділені курсивом. 

1. Вона раптом грайливо мені рукою на прощання, па-па, та й подріботіла 
тротуаром така самовпевнена, владна, цілісна. Господи, таж “папа” кажуть 
близькій людині… (С. Процюк). 2. А по суспільстві розповзається бізнес — 
слово жирне, наче нафтова пляма (П. Вольвач). 3. Пригадую, коли в Спілці 
письменників дискутувалася назва самого політичного об’єднання — чи це має 
бути “Фронт” або “Рух”, — я обстоював назву “Рух”. Чому? Бо у слові “фронт” 
завжди вчувається конфронтація. А нам треба було найширшого залучення 
тих, хто тоді щиро вболівав за нашу перспективу… (П. Мовчан).

28. Визначте різницю в значенні виділених слів. Чи можна їх сплутати, чи не змі-
ниться від цього зміст висловлювань? 

1. Треба його [народ] бачити всюди: серед села, серед поля, у його праці 
тяжкій, забавках веселих, у його стосунках між собою, в його сім’ї (Панас Мир-
ний). 2. Племінник не дуже любив свого дядю, але мусив підтримувати тісні 
родинні взаємини (О. Іваненко). 3. Міжнародні відносини на Близькому Сході 
поволі нормалізуються (З газети). 4. Співчутливе ставлення до неї невідомих 
їй людей особливо вразило Ольгу (А. Шиян). 5. Почалась якась складна гра з 
новими, несподіваними учасниками, які до хімії не мають ніякого відношення 
(Ю. Шовкопляс).

29*1. Прочитайте речення і спробуйте пояснити значення виділених слів — назв різ-
них частин будівлі. За відповіддю наприкінці книжки перевірте, чи правильно ви 
розумієте їхнє значення.

1 До вправ, позначених зірочкою, наприкінці книжки подано відповіді.

Лексична норма
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1. Нимидора сіла на призьбі й заплакала, потім подумала, встала й пішла 
на причілок. 2. На хаті заблищали крокви і лати, наче сухі ребра. 3. Сволоки 
в низеньких кімнатках неначе понависали над головами гостей (З тв. І. Не-
чуя-Левицького). 4. Улас розшукав книжку в бур’яні і заховав за бантиною.  
5. Підвішена під стелею лампа сполохано блимає (З тв. Григорія Тютюнни-
ка). 6. З хати вже вирвані лутки дверей і вікон, і вона, біла, дивиться на світ 
проваленими страхітливими очима (О. Довженко). 7. Фасад крамниці з двома 
великими заґратованими вікнами виходив на головну вулицю (В. Кучер). 

30. Прочитайте загадки. Проаналізуйте, як у них описано лексичне значення слів.
І. 1. Нашу стелю у червінці мати вбрала, ні одна ще їх дитина не діста-

ла. (Небо і зорі.) 2. Без рук, без ніг, тільки з рогами, а ходить попід небесами. 
(Місяць.) 3. Стоїть дерево серед села, а в кожній хатці по гіллячці. (Сонце і 
промені.) 4. Довго нема мене — в’яне все, а як пройду — знов оживе. (Дощ.) 
5. Через гору дорога, а кінців її знайти не можна; світ її видить, а піти нею не 
піде. (Веселка.)

ІІ. Без загадок мова прісна, як борщ без солі, то я завжди присолюю свою 
мову. Моя жінка Мартоха спершу страх як дратувалась, коли я затівав із нею 
таку балачку.

— Корова без ніг, без тіла скирту соломи з’їла.
— Яка корова? — не тямить.
— Сама товста, рука тепла, а рот червоний.
— Хто такий? — супить брови.
— І не кінь, і не пес, їсть дрова, як овес.
— Білим світом заклинаю, Хомо, скажи, що в тебе на мислі.
— Про піч кажу тобі, Мартохо, вже паливо вигоріло, треба трохи полінячок 

підкласти. Завжди їсть, а ніколи сита не буває (Є. Гуцало).

31. Слова запишіть у три колонки: 1) повнозначні; 2) вказівні; 3) службові.
Обрій, усе, думати, аби, без, удень, льон, алло!, із, однак, рясний, вона, тіль-

ки, два, скоро, але, навіть, зелений, той.

 З других букв виписаних слів прочитаєте початок вислову Демосфена, який за-
кінчується словами: “...нікчемне й пусте”.

32. Прочитайте речення вголос. З’ясуйте значення фразеологізмів.
1. Хлопчик ніколи не держався хати, а все тинявся по бур’янах (П. Колес-

ник). 2. Всі говорили, галасували на всю хату, не знали, де сісти, де стати  
(І. Нечуй-Левицький). 3. Вона й справді сама нікого не обмовляла, не виносила 
з хати сміття (І. Муратов). 4. Добре сидіти в теплому запічку за старими голо-
вами (П. Куліш). 5. Що вже йому не робили, як не соромили, а все як горохом 
об стіну (Я. Кучер).

§ 6. Лексичне значення слова
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 § 7.	 Слово	і	контекст

 Повнозначні слова бувають однозначні та багатозначні.
Одне значення мають переважно назви людей за різними ознаками (украї-

нець, киянин, слюсар, лікар, директор, родич, удівець), назви тварин (олень, 
леопард, нутрія, дельфін, окунь, краб, стриж, горобець, комар), назви рос-
лин (сосна, тополя, морква, буряк, жоржина, ромашка, чистотіл), назви 
конкретних предметів (шафа, стілець, долото, лопата, торба, піджак, пар-
кан), назви місяців і днів (січень, березень, понеділок, вівторок), більшість від-
носних прикметників (міський, латунний, кленовий, морський, тутешній, 
вчорашній, перелітний, подвійний, дев’ятиповерховий), числівники (два, 
три, десять) тощо. Однозначними є терміни (банкнот, вексель, інструкція, 
катет, аорта, меридіан, тонна, метр).

Їхнє значення постійне й не залежить від контексту.
Більшість загальновживаних слів української мови — багатозначні. Такі 

слова набувають свого конкретного значення в сполученні з іншими слова-
ми (в контексті). Наприклад, у “Слові про похід Ігорів” (ритмічний переклад) 
іменник земля вжито в кількох значеннях: 1. Земля гуде. Ріки мутно течуть. 
(Земля — суходіл). 2. Чорна земля під копитьми кістьми була засіяна, а 
кров’ю полита... (Земля — ґрунт). 3. Інгвар, і Всеволод, і всі три Мстислави-
чі, не злого гнізда шестикрильці! Ви не правом побідників собі землі розхва-
тали! (Земля — земельне володіння). 4. О Руськая земле, уже ти за горами 
єси! (Земля — країна).

Слово може бути багатозначним тому, що в його назві враховується лише 
одна якась ознака предмета. А таку саму ознаку можуть мати й інші, відмінні 
предмети. Наприклад, у слові стіна основне значення — “вертикальна міцна 
частина будівлі” (на матеріал, з якого вона виготовлена, у ньому не вказуєть-
ся), тому цим словом ще називають і “прямовисну бічну поверхню чогоне-
будь” (стіна урвища), і “муровану огорожу” (стіна замку), і переносно “щіль-
ний ряд людей” (людська стіна), і так само “моральну перепону між людьми” 
(стіна непорозуміння) тощо.

Багатозначність дає змогу при відносно обмеженій кількості слів називати 
ними практично необмежену кількість предметів і явищ.

33. Поясніть, якого конкретного значення набуває слово зелений в різних контек-
стах.

1. Над самою водою верба похилилась; аж до землі розіслала зеленії віти 
(Т. Шевченко). 2. На зеленому горбочку, у вишневому садочку, притулилася 
хатинка (Леся Українка). 3. Так прийшла і Зелена неділя, уквітчала землю 
квітом, дерево — листом (Панас Мирний). 4. Дивіться: вересень, а овес ще 
майже зелений (О. Гончар). 5. — Ви ж іще молодиця хоч куди! — Та вже ж! 
Молода та зелена! (Дніпрова Чайка).

Лексична норма
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34. Прочитайте гумористичні афоризми і з’ясуйте, якого значення набуває слово 
залежно від того, з яким словом його поєднати.

1. Краватка, шнурки і язик завжди розв’язуються в найбільш непідхожий 
момент. 2. Книжка так захопила його, що він захопив її. 3. Усі гриби їстів-
ні, але деякі тільки раз у житті. 4. Гроші не пахнуть, тому що їх відмивають.  
5. Усі люди влаштовані однаково, а влаштовуються порізному. 6. Якщо ви 
не думаєте про майбутнє, його у вас не буде. 7. У джунглях законів процвітає 
закон джунглів. 8. Всяка влада виходить від народу. І може до нього не повер-
нутися. 9. Влада одним б’є в голову, інших б’є по голові.

35. Прочитайте уривок з повісті І. Нечуя-Левицького “Кайдашева сім’я”. Які слова 
тут вжито в їхньому непрямому значенні й на підставі яких ознак, закладених в 
їхньому значенні?

Лаврін не зводив з дівчини очей. Її краса так засліпила йому очі, так разом 
заманила серце, що вона йому здавалась не дівчиною, а русалкою.

Мелашка заспівала пісні. Пішов гук по лісі і розлився по долині срібною 
луною.

“Нема в Семигорах ні однієї такої гарної дівчини”, — подумав Лаврін. Він 
скочив з воза, кинув воли й пішов стежкою поруч з Мелашкою. Дівчина лип-
нула на нього своїми очима, мов блискавкою, почервоніла й спустила очі вниз.

Густа тінь під зеленим гіллям розлила якісь чари. Мелашка здалась йому 
тепер вдвоє кращою. Червоний мак на голові зблід перед її красою.

— Скажи мені, Мелашко, де ти живеш? Покажи мені хату твого батька.
В Мелашки так закидалось серце, як птиця тріпається крилами в густому 

гіллі.
— Наша хата край села в яру, на Западинцях, — сказала вона дуже тихо й 

зовсім спустила вії на щоки.
Воли помалу плентались дорогою. Лаврін мовчав, і Мелашка мовчала.
В лісі було тихо, як у хаті. Здавалось, ліс уже дрімав, засипав і тільки через 

сон дивився з гори освіченими верхами на заходяче над Богуславом сонце. На 
високому дубі, над самими головами парубка й дівчини, затріпала крилами 
якась птиця. Вона злякала їх обох так, що вони аж кинулись.

— Мелашко! — промовив Лаврін тихим голосом. — Як побачив я тебе над 
водою, то неначе з криниці погожої води напився.

Мелашка засоромилась і дивилась в землю. Вона мовчала. Птиця на дереві 
затихла, і знов у лісі стало тихо, як у хаті.

— Твоя краса, твої чорні брови неначе моє здоров’я. Як глянув я на тебе, то 
наче набрався здоров’я, — знов почав Лаврін.

36. За словниками з’ясуйте всі можливі значення слів: а) багатий, багно, базар, 
баран; б) бгати, безодня, берег. Кожне значення проілюструйте словосполу-
ченням.

§ 7. Слово і контекст
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37. Прочитайте речення вголос. З’ясуйте значення фразеологізмів.
1. Пасіка стояла якраз під горою, коло самого лісу, із куреня видно було до-

лину, як на долоні (Панас Мирний). 2. А парубки тії — сказано, вітер в голові 
(Марко Вовчок). 3. Над головою Василини збиралися чорні хмари. 5. Нимидо-
ра кинулась на жито з серпом, як огонь на суху солому. 4. В нього і тепер не всі 
вдома, а замолоду зовсімтаки не було одної клепки в голові (З тв. І. Нечуя-Ле-
вицького).

 § 8.	 Слововживання

 Слово в мові повинно вживатися в його загальноприйнятому лексичному 
значенні. Відхилення від його значення може призвести до непорозуміння, а 
то й до неправильного тлумачення сказаного.

Найчастіше трапляються сплутування значення таких слів:
1) адрес — письмове вітання когонебудь з видатною подією в його житті 

(вітальний адрес, вручити адрес); адреса — місце перебування (на мою адре-
су, помилитися адресою);

2) вирішити — прийняти рішення, бути вирішальним (вирішили страй-
кувати, іноді хвилина вирішує все); розв’язати — реалізувати, знайти відпо-
відь на поставлену умову (розв’язати проблему, питання, задачу);

3) виручка — допомога (прийти на виручку, виручка в скрутну хвилину); 
виторг — гроші, одержані від продажу чогонебудь (рахувати виторг);

4) відношення — причетність до чогонебудь, зв’язок з кимось, чимось, вза-
ємозв’язок між предметами (процентне відношення); ставлення — характер 
поводження з ким або чимнебудь (ставлення до людей, ставлення до праці);

5) вірно — надійно, щиро (любити вірно, вірно служити); правильно — 
відповідно до правил, істинно, безпомилково (правильно міркувати, пра-
вильно розв’язати задачу);

6) дякуючи — висловлюючи вдячність (дякуючи за підтримку); завдяки — 
внаслідок, при сприянні (завдяки збігові обставин, завдяки наполегливості);

7) заказувати — забороняти, не дозволяти, рішуче радити не робити чо-
гонебудь (заказано рубати дерева, заказати полювання); замовляти — до-
ручати комунебудь виготовити, підготувати або доправити щонебудь, казати 
магічні слова (замовити костюм, замовити рану, замовити слово);

8) лю́бий — дорогий, близький серцю (люба матусю, любий друже); будь-
який — байдуже який, який завгодно (будь-яка людина, будь-який предмет);

9) на протязі — у різкому струмені повітря (не стій на протязі); протя-
гом — за час (протягом години, протягом року);
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10) не дивлячись — не бачачи (не дивлячись на дорогу, не дивлячись у вічі); 
незважаючи — всупереч несприятливим умовам (незважаючи на ранній час, 
незважаючи на труднощі); 

11) неділя — сьомий день тижня (неділя — день відпочинку); тиждень — 
сім днів (протягом тижня, сім п’ятниць на тиждень);

12) об’єм — величина чогонебудь, вимірювана в кубічних одиницях (об’єм 
конуса, об’єм і форма); обсяг — розмір, величина чогонебудь (обсяг робіт, 
обсяг знань);

13) обумовлювати — робити певні застереження в угоді, іншому документі 
(обумовити відповідальність за невиконання); зумовлювати — бути причи-
ною, спричиняти (зумовити пожежу);

14) підписка — письмове зобов’язання або потвердження чогось (підписка 
про невиїзд); передплата — попередня плата за щонебудь (передплата на 
газети);

15) попереджувати — наперед повідомляти когонебудь про щось (попе-
реджувати про небезпеку, попереджувати про відповідальність); запобіга-
ти — не допускати, заздалегідь відвертати щонебудь неприємне, небажане; 
догоджати комунебудь (запобігати злочинам, запобігати перед началь-
ством);

16) рахувати — визначати кількість, суму чогонебудь; називати числа 
в послідовному порядку (рахувати гроші, рахувати дні); вважати — мати 
думку, гадати (вважати за потрібне, вважати справедливим);

17) розгрузити — зіпсувати ходьбою, їздою розмоклу від дощу дорогу або 
стежку (розгрузити болото); розвантажити — знімати вантаж із машини, 
звільняти когонебудь від надмірного навантаження (розвантажити машину);

18) складати — розміщувати щонебудь у певному порядку, в одному міс-
ці; збирати докупи щонебудь; монтувати (складати речі, складати руки, 
складати зброю, складати відозву, складати шану, складати велосипед); 
становити — являти собою, утворювати певну суму, кількість (становити 
більшість, становити виняток, становити певний відсоток);

19) являтися — з’являтися, виринати, виникати, привиджуватися (явля-
тися уві сні); бути — у ролі зв’язки в складеному присудку, існувати (бути 
здоровим, бути героєм, бути в театрі).

20) тривати — відбуватися протягом певного відрізку часу (посадка на 
поїзд триває, нарада тривала годину); продовжуватися — збільшувати три-
валість чогонебудь (канікули продовжуються на тиждень).

38. Прочитайте вголос подані речення, звертаючи увагу на виділені  слова.
1. Якщо багато похвал на твою адресу, то пильнуй, щоб не зазнався. 2. Не 

цікава та задача, яка дається легко розв’язати. 3. Стався до людей так, як би 
ти хотів, щоб вони ставилися до тебе! 4. Правильно думай, то й правильно 
чинитимеш. 5. Виторг підраховують увечері, а не вранці. 6. Поспішай другові 
на виручку, то й він тебе виручить. 7. Не стій протягом дня на протязі, бо 

§ 8. Слововживання
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протягне. 8. Те, що склав ти в скарбничку, становить тільки частину твого ба-
гатства, решта — в голові. 9. Попередиш людину про небезпеку — запобіжиш 
нещастю. 10. Замовляй майбутнє вчора, то воно прийде завтра. 11. Заказати 
думати ніхто нікому не може. 12. На жаль, неділя буває тільки раз на тиж-
день.

39. Доберіть із дужок слова, які треба вставити в подані речення. Речення запи-
шіть. Вставлені слова випишіть підряд.

І. 1. Собаці пальця в рот не (ложи, клади). 2. З людьми завжди будь (люди-
ною, чоловіком). 3. У договорах прагнуть (обумовити, зумовити) всі можливі 
ситуації. 4. Нема таких проблем, щоб їх не можна було (вирішити, розв’язати). 
5. Коли темно, (включи, увімкни) світло.

ІІ. 1. Усе невідоме (здається, кажеться) величним. 2. Причина (обумовлює, 
зумовлює) наслідок. 3. Вареники — це ж найкраща (їда, їжа). 4. З ким не тра-
плялися (інтересні, цікаві) пригоди? 5. На його обличчі розіллялась щаслива 
(посмішка, усмішка). 6. Як хто (відноситься, ставиться) до людей, таку й шану 
має. 7. При (тусклому, тьмяному) світлі не все й помітиш.

 З других букв виписаних слів складеться: 1) слово, пропущене у вислові Л. Костен-
ко: “…відкрити важче, ніж Америку”; 2) друга частина слова, не дописана у вислові  
А.-Е. Брема: “Головний ворог кохання — бай…”.

40. Поміркуйте, чому автор вжив саме ті сло-
ва, а не їхні синоніми (вони подані в дужках).

Кайдашиха нахилила (схилила, похили-
ла, зігнула, опустила) в низьких (присадку-
ватих) дверях голову, і для неї здалося, що 
вона влазить (заповзає, всувається) в якусь 
скриню в дірочку. Хатні двері були ще ниж-
чі. Кайдашиха нагнулась (нахилилась, похи-
лилась) і тільки що хотіла (бажала, воліла) 
гордо підняти (підвести, піднести, здійняти) 
голову, та з усієї сили лусь (луснула, удари-
лася, гепнула, гахнула) тім’ям об одвірок!

Кайдашиха почутила, що в неї на тім’ї 
вискочила (вистрибнула) ґуля. Вона вхопи-
лась (узялась, вчепилась) за тім’я. Ґуля забо-
ліла (защеміла) так, неначе хто сунув у тім’я 
розпеченим залізом (І. Нечуй-Левицький).

41. Прочитайте речення вголос. З’ясуйте 
значення фразеологізмів.

1. Мені поперед усього треба лю-
дей розумних, енергійних, смілих, ко-
ваних на всі чотири ноги (І. Франко). 

І. Нечуй-Левицький. “Кайдашева 
сім’я”. Худ. І. Басалига.

Лексична норма



33

2. Люблю я таких людей, завзятих і проклятих, щоб душа в них була 
не з лопýцька (Ю. Яновський). 3. Панас Юхимович на всі руки  май-
стер. Як кажуть: і швець, і жнець, і на дуду грець (Ю. Збанацький).  
4. Кожен живе своїм розумом, на чужий не зважає (Є. Гуцало). 5. Ти думаєш, як 
ти отаман, то й велике цабе? (І. Нечуй-Левицький).

 § 9.	 Лексична	сполучуваність

 Слова в реченнях поєднуються між собою залежно від їхнього лексичного 
значення. У поєднаннях слів уявлення, які супроводять кожне окреме слово, 
зливаються в нашій уяві в цільні образи, і ми таким чином розуміємо сказане, 
уявляючи названі предмети, їхні ознаки і дії. 

Сполучуваність слів і їхніх значень зумовлюється сполучуваністю реаль-
них чи уявних явищ. Тому можливі поєднання слів зачиняти двері, заплю-
щувати очі, але неможливі “зачиняти очі”, “заплющувати двері”. Ми кажемо 
дякую вам, а не “вас”, бо слово дякую споконвіку означає “бажаю здоров’я”, а 
бажати  щось можна лише  комусь, а не когось.

Можливість поєднання слів у словосполучення залежить від того, суміща-
ються чи не суміщаються між собою названі ними явища. Наприклад, слово 
мокрий не поєднується зі словами сонце, вогонь, полум’я як несумісні понят-
тя, але поєднується зі словами рушник, рядно, земля тощо. 

Якщо в словосполучення об’єднуються слова з далеким лексичним значен-
ням, може виникнути метафора (вислів з переносним значенням): крилата 
думка, свічі каштанів, ключі від щастя, сонце сміється.

Пряме значення слова — його основне, як правило, первинне значення. 
Наприклад, пряме значення слова полотно — “лляна, конопляна, бавовня-
на тканина особливого переплетення” (На Джерисі була спідниця з темної 
пістрі та сорочка з товстого полотна. — І. Нечуй-Левицький). Його пряме 
значення пригадується першим, коли ми чуємо це слово.

Переносне значення слова — одне із значень багатозначного слова, яке ви-
никло й закріпилося за ним внаслідок перенесення назви з одного предмета чи 
явища на інший предмет чи явище за подібністю. Переносне значення завжди 
вторинне і пов’язане з основним, прямим значенням.

Наприклад, значення слова полотно “картина художника” (Величні кра-
соти гірської природи показано на численних полотнах. — О. Ільченко), 
“проїзна частина дороги” (За насипаним полотном залізниці стримів Со-
лом’янський шпиль. — І. Нечуй-Левицький), “плоска тонка частина пилки, 
ножівки” (Полотно пилки завжди тримають перпендикулярно до різаної 
площини. — З посібника) — переносні. Ці речі так назвали тому, що вони або 
виконуються на полотні (картина художника), або нагадують смугу розстеле-
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ного полотна (проїзна частина дороги, плоска частина інструмента). Значення 
таких слів виявляються в контексті.

Крім переносного значення, існує ще переносне вживання слова. Слово, 
вжите в переносному значенні, образно характеризує предмет, дію чи ознаку 
за схожістю. Переносне вживання слова за своїм змістом індивідуальне і вико-
ристовується тільки в певному контексті. Наприклад, у реченні Зимовий вечір 
усе ткав і ткав над селом свої полотна, і вони ніжно спадали з невидимих 
верстатів на прихоплену морозцем землю (М. Стельмах) слово полотно на-
було переносного значення “сніговий покрив”, хоч саме по собі воно такого 
значення не має — ні прямого, ні переносного.

У способах переносного вживання розрізняють метафору, метонімію і си-
некдоху.

Метафора — перенесення назви з одного предмета, явища на інший 
предмет, явище за їхньою схожістю. Наприклад, у реченні Там море дере синю 
одежу об гострі скелі на білі клапті і закидає ними весь берег (М. Коцюбин-
ський) метафора синя одежа моря образно характеризує морські хвилі, а білі 
клапті — це піна від хвиль, які розбиваються об прибережні скелі.

Метафори бувають за кольором (сріблиться річка, бронзовий загар); за 
формою (мереживо гілок, павутина доріг); за розміром (крапля надії, море 
радості); за місцем (ніс корабля); за динамічністю (спалах ентузіазму); за 
відчуттям дотику (шовкова трава, шорсткий голос) тощо.

Метонімія — перенесення назви за суміжністю. При метонімії назва ма-
теріалу може вживатися замість назви речі (фарфор і фаянс замість фарфоро-
вий і фаянсовий посуд); назва предмета замість його вмісту (чайник закипів 
замість вода в чайнику закипіла); назва місцевості замість людей тієї місцево-
сті (місто прокидається замість люди, що живуть у місті, прокидаються); 
назва особи замість тієї речі, яка їй належить (читаю Ліну Костенко замість 
читаю твори, які написала Ліна Костенко) тощо.

Синекдоха — перенесення назви частини на ціле (найменування предме-
та за його характерною деталлю). Це, власне, різновид метонімії. Наприклад, 
назва частини тіла може вживатися на означення людини (роботящі руки, 
носа не показувати куди); назва одягу може заступати назву людини з певно-
го середовища (сіряки і свитки підвели голови). Однина вживається замість 
множини (риба в ставку, буряк у полі).

Значення, яке виникає внаслідок переносного вживання слова, є тимчасо-
вим, ситуативним, воно не властиве слову. Проте якщо вживання слова в та-
кому значенні часто повторюється, воно може стати і його постійним перенос-
ним значенням, як це трапилося з багатьма тепер багатозначними словами. 
Переносне вживання слів — один із найпродуктивніших способів розширення 
виражальних засобів мови.

42. До кожного слова першої частини доберіть усі можливі присудки з другої части-
ни. Утворені речення запишіть. Коли слова набувають переносного значення?

1. Ліс, ранок, обрій, пісня, троянда, вода. 2. Лунати, розквітати, синіти, тек-
ти, темніти, ширшати, шуміти.
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43. До поданих іменників доберіть усі можливі означення. Словосполучення запи-
шіть. Чи можна будь-як поєднувати між собою слова?

1. Обличчя, очі, лоб, губи, брови, ніс. 2. Задуманий, прямий, карий, густий, 
рум’яний, високий, повний.

44. Визначте, які з виділених слів мають пряме значення, які — переносне, а які 
вжиті в переносному значенні. Свої міркування обґрунтуйте.

1. Кассандра хапається за голову і з жахом дивиться у простір (Леся Укра-
їнка). 2. Голова колони вже входила в браму (А. Хижняк). 3. Карпат висока 
голова віта безхмарне небо (Т. Масенко). 4. Зболіле серце, як болід, в ночах 
лишає слід (В. Стус). 5. Видно великий дзвін. Від серця дзвона падає вірьов-
ка (І. Микитенко). 6. Вона чула, як в грудях стукотіло серце швидкошвидко  
(І. Нечуй-Левицький). 7. Почалася система численних гірських хребтів. 8. Хома 
навіть крізь сідло чув, як туго напинається під ним гнучкий кінський хребет.  
9. Дубовий сволок прогнувся, потемнів від часу, але ще міцно тримає всю кри-
влю на своєму кряжистому хребті (З тв. О. Гончара).

45.	 І. Проаналізуйте уривок, як у ньому використано переносне вживання слів.
Тонкий промінь торкнувся зголубілого вікна, й на склі наче накипіли шро-

тинки золотого сяйва. Я спав, але цей промінь постукав у мої очі, постукав у 
мою душу — і тепер пробуджені очі пильно приглядаються до тієї вузької ка-
люжки, якою стала шибка, а душа все більше сповнюється певністю, що вона 
теж поступово золотіє, заквітаючи жовточолим соняхом.

Сплять у кімнаті речі. Що сниться дубовій плечистій шафі? Можливо, те, 
як була вона колись деревом, і в її тілі й досі звучить шерех тугого листя, живе 
пам’ять про одуда, що дудів у її гіллі, живе пам’ять про старий ліс, де тхне 
мурашниками і струпішілим опалим хмизом… На етажерці стримлять стосики 
книг — як почуваються капітан Немо та Дерсу Узала, чи вгамувались хоч на 
хвилю компрачикоси, алхіміки, Пісарро, мушкетери?.. Сплетений із лози сті-
лець ледьледь жовтіє: ніби місячний промінь присів на ньому спочити.

Голова стала безхмарна, світла й безмежна — либонь, уміститься в ній увесь 
світ, про який можна лише здумати. Поволеньки зводжусь, поволеньки сідаю 
до вікна. Кругле днище місяця, натерте до блиску, хворо світиться в чистому 
небі. А небо — наче велетенська стіна провалля, покатий бік бескеття, на якому 
той місяць блищить великим та неживим оком. Хто це приглядається — з мо-
року всесвіту та з глибини ночі — до нашої землі, хто це так уважно дивиться 
в мою душу, наче хоче вивідати про мене те, що я забув або зовсім не знаю? 
(Є. Гуцало).

	 ІІ.	Текст запишіть під диктовку (попросіть кого-небудь, щоб продиктував його 
вам), написане уважно звірте з надрукованим і помилки, якщо вони трапляться, 
виправте.

	 ІІІ.	Дайте відповіді на питання. Обґрунтуйте їх.
1. Про яку пору дня йдеться в уривку?
2. Від чого з’явилися золоті шротинки на склі вікна?
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3. В яку сторону світу виходило вікно?
4. Як мав би виглядати місяць у вікні об тій порі?
5. Чи багато книг на етажерці? Про які уподобання їхнього власника вони 

свідчать?

46. Прочитайте народні загадки й прислів’я про дорогу. Напишіть невеликий твір 
“Про що думає дорога” або “Що згадує дорога”, вживаючи слова в переносному 
значенні.

1. Що день і ніч не спить? 2. Йде з села до села, а з місця й кроку не робить. 
3. Лежить Гася, простяглася, як устане — неба дістане. 4. Така я велика, що й 
кінця не маю, лежу собі тихо, нікого не чіпаю; тільки мені добрі люди і день,  
і ніч топчуть груди. 5. Дорога і вночі не спить. 6. Чути порожній віз по гуркоту 
коліс. 7. Тихо їдеш — біда дожене, швидко їдеш — на біду наскочиш. 8. Як у 
долину їдеш, то гальмуй, а як під гору, то пильнуй.

47. Прочитайте речення вголос. З’ясуйте значення фразеологізмів.
1. Казанок твій варить, інших критикувати вмієш, а ось як ти сам жити-

меш? (О. Гончар). 2. Мельхиседек сердито глянув на свою жінку, вона догада-
лась, що вже наговорила сім мішків гречаної вовни, і прикусила язика (І. Не-
чуй-Левицький). 3. Того Панаса всі знають, бо в нього сім п’ятниць на тиж-
день (Є. Гуцало). 4. Гірники, питаєш? — Гірники, як тобі сказати, сіль землі 
(М. Рудь). 5. Сьогоднішній концерт відкрив мені трохи ширше очі на музику 
(Ю. Збанацький).

С. Васильківський. Млини.
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 § 10.	 Синоніми	й	перифрази

 Слова, різні за звучанням, але однакові або близькі за значенням, назива-
ються синонімами.

Наприклад, однакові за значенням слова обрій, горизонт, видноколо, вид-
нокруг, крайнебо, небокрай, небосхил, овид; близькі за значенням — гарний, 
хороший, красивий, вродливий, гожий, чудовий, прекрасний.

Синоніми бувають семантичні і стилістичні.
Семантичні синоніми відрізняються лише відтінками значення: праг-

нення, потяг, жадоба, жага, мрія; промисловець, підприємець, капіталіст.
Стилістичні синоніми відрізняються сферою вживання: пригода (за-

гальновживане), приключка (розмовне), притичина (розмовне застаріле), 
авантура (застаріле).

Два або кілька синонімів утворюють синонімічний ряд, у якому виділяєть-
ся стрижневе слово — домінанта. Воно є носієм основного значення, спільно-
го для всього синонімічного ряду‚ стилістично нейтральне, найуживаніше і в 
словниках синонімів ставиться першим: кричати, горлати, лементувати, 
галасувати, репетувати, верещати, волати.

Багатозначне слово залежно від його конкретних значень може бути до-
мінантою різних синонімічних рядів: добрий (про людину), чуйний, співчут-
ливий, доброзичливий, щирий, людяний, уважний, приязний, прихильний; 
добрий (про спеціаліста), кваліфікований, досвідчений, умілий, знаючий, 
компетентний; добрий (про врожай), багатий, високий, щедрий, рясний, 
великий. Відповідно й те саме слово в різному контексті може замінюватися 
різними синонімами. Наприклад, до слова примітивний, коли йде мова про 
організми, синонімом виступає слово одноклітинний, про культуру — пер-
вісний, нерозвинений, про смак — грубий, невибагливий, невитончений, про 
світогляд — обмежений, про жарт — дешевий, про твір — недосконалий, не-
довершений.

До складу синонімічних рядів можуть входити й фразеологізми: рано, на 
світанні, ні світ ні зоря, ще й на зорю не займалося, ще й на світ не благо-
словлялося, ще треті півні не співали, ще й чорти навкулачки не билися; 
здивуватися, зчудуватися, зробити великі очі, очі витріщити, скам’яніти 
від дива. Синонімічними бувають і нефразеологічні словосполучення: сумні-
ватися — брати під сумнів, пообіцяти — дати обіцянку, помилитися — 
зробити помилку, допомогти — надати допомогу, скривдити — вчинити 
кривду, записувати — вести записи.

Крім постійних, є також контекстуальні синоніми. Наприклад, слово тиша 
може поєднуватися не лише із постійними синонімами безгомінна, беззвучна, 
безгучна, безшелесна, німа, а й зі словами мертва, глибока, повна, цілкови-
та, абсолютна. При слові настрій синонімічними означеннями можуть ви-
ступати як постійні синоніми веселий, радісний, так і контекстуальні — вес-
няний, світлий.
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Близькими до контекстуальних синонімів за роллю в мові є перифрази. Пе-
рифраза — описовий мовний зворот, ужитий для називання предмета через 
якусь характерну його рису: щоб у тексті не повторювати раз за разом слово 
Київ, вживають перифразу столиця України, місто Кия; лев — цар звірів; 
вугілля — чорне золото, тверде паливо; газ — блакитне паливо; засоби масо-
вої інформації — четверта влада. Перифраза часто несе в собі оцінку явища, 
вона може мати позитивне, схвальне або негативне, іронічне значення.

Синонімічні засоби допомагають точніше висловити думку, уникнути пов-
торення однакових або співзвучних слів.

Наприклад, у реченні Автор “Слова” дуже майстерно зобразив образ вір-
ної дружини Ігоря — Ярославни, яка оплакує гірку долю не тільки свого 
чоловіка, а й його дружини неприємно вражає слух і нагромадження одноко-
реневих слів зобразив образ, і сусідство двох омонімів дружини, яке, крім того, 
ще й вносить двозначність у висловлювання. І зовсім поіншому сприймаєть-
ся речення Автор “Слова” дуже майстерно змалював образ вірної дружини 
Ігоря — Ярославни, яка оплакує гірку долю не тільки свого чоловіка, а й 
його війська, де слова зобразив і дружини замінено синонімами змалював і 
війська.

Користуючись синонімами, треба зважати на відтінки в їхніх значеннях. 
Так, в одному синонімічному ряду зі словами військо, дружина стоять ще 
армія, рать, полчище. Але чи доречно було б у наведеному вище реченні, 
замість слова дружини, вжити не військо, а будьякий із цих синонімів? Ні, 
бо дружина — це княже військо, військовий загін часів Київської Русі, а ар-
мія — сучасне поняття, що означає сукупність усіх збройних сил держави; 
рать — хоч і давнє слово, проте означає не просто загін, а велике з’єднання 
озброєних людей і ще вживається в значенні “війна”; полчище — має негатив-
не, презирливе забарвлення.

Якщо в одному реченні вживають кілька синонімів підряд, то їх розташо-
вують у порядку наростання, посилення певних якостей: Як у дитячих літах, 
так і пізніше я жив в атмосфері теплих, сердечних відносин (М. Коцю-
бинський). Зліворуч було якесь глибоке, бездонне провалля (Г. Хоткевич).  
У цих реченнях ніяк не можна поміняти місцями слова теплих і сердечних, 
глибоке і бездонне, бо останні слова називають вищу міру якості, ніж попе-
редні.

48. Прочитайте текст і зробіть висновок, як треба ставитися до вживання синонімів.
Наші надто ретельні законодавці мови, наші літредактори, які мають спеці-

альні списки “заборонених” слів (не думайте, що йдеться про якісь непристой-
ні слова) і бояться, як чорт ладану, синоніміки (кожній речі, кожному явищу, 
на їх думку, може відповідати тільки одно слово), бояться відтінків, шукань і 
дерзань, сміливого розсування мовних меж, — недобру роблять справу! Пись-
менники, спасибі їм, не завжди слухаються цих почтивих, але недалекогляд-
них людей…

Мова повинна бути сучасною, так. Але це ніяк не значить, що вона повинна 
втратити свій національний колорит! (М. Рильський).
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49. Прочитайте прислів’я. Знайдіть у них лексичні й контекстуальні синоніми й ви-
значте, з якою метою їх ужито.

1. І знати не знаю, і відати не відаю. 2. Що вам говорити, коли й ні́чого ба-
лакати. 3. Переливає з пустого в порожнє. 4. Як скаже, то ні пришити, ні при-
латати. 5. Не спіши язиком — квапся ділом. 6. Як гукають, так і відгукуються, 
як зовуть, так і одзиваються. 7. Чи києм, чи палицею. 8. Все один чорт — чи 
собака, чи хорт. 9. Чорт біса витягне з ліса. 10. Допоміг йому — з калюжі в бо-
лото. 11. Глузд за розум завернув. 12. Хотів минути пень, а наїхав на колоду. 
13. Виміняв шило на швайку. 14. Дорікав горщик чавунцеві, що чорний, аж 
гульк — і сам у сажі.

50. Зіставте той самий уривок зі “Слова о полку Ігоревім” у різних переспівах. Звер-
ніть увагу на те, як по-різному можна висловити ту саму думку. Випишіть сино-
німи й синонімічні вислови, які використали перекладачі для передачі тих самих 
понять.

1. Тут пир докончали хоробрі русичі: сватів попоїли і самі полягли за зем-
лю Руськую. Никне трава жалощами, а дерево з тугою к землі приклонилось 
(Дослівний переклад Л. Махновця). 2. Допирували хоробрі русичі той пир, сва-
тів упоїли, а самі простяглися за землю Руськую. Хилилась і слалась, плачу-
чи, трава; високі гнулись дерева… Додолу гнулися, журились! (Т. Шевченко).  
3. Не стало чим хоробрим русинам той бенкет кінчати, приходилось, сватів на-
поївши, за Руську землю головами накладати! Ой від того великого жалю в’яли 
трави у чистому полю, хилилося з туги високеє дерево додолу (Панас Мирний). 
4. Тут Русь учту закінчила: всіх сватів перепоїла, — і лягла в лиху годину тут 
за Руськую країну. А від жалю полягає долом тирса степовая, і дерева хилять 
віти, жалемтугою побиті (М. Чернявський). 5. Закінчили своє погуляння ру-
сичі, сватів своїх добре напоїли, самі полягли за землю Руську. Никне трава 
жалощами, древо з туги к землі клониться (М. Рильський).

51. Доберіть з довідки синоніми до поданих слів і запишіть їх у тому самому порядку.
Заплава, статки, бенкет, наклад, криця, крутіж, полеміка, порох, традиція, 

ясир, пляма, кип’яток, плетиво.

Довідка: вир, звичай, майно, мереживо, оболонь, окріп, пилюка, полон, сталь, 
суперечка, тираж, учта, цятка.

 З других букв виписаних слів прочитаєте  слова, пропущені у вислові Франсуа 
Моріака: “Кохати — значить … не бачать інші”.

52. Прочитайте текст. Зверніть увагу на виділені слова: вони або повторюються, 
або однозвучні. Щоб уникнути цього, замініть деякі з них синонімами. Перевір-
те, чи не виникли при цьому нові немилозвучні повтори, чи правильно вислов-
лено думку. 

Сходить сонце. На міський вал виходить жінка, одягнена в білий одяг. Це 
Ярославна — дружина князя Ігоря. Вона пильно вдивляється в далечінь, чи на 
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пильній дорозі не з’явиться її дорогий ладо зі своєю дружиною. Але порожньо 
на дорозі, не повертається князь Ігор з походу.

53. Переконайтеся в багатстві нашої  мови. Перепишіть текст, послідовно заміню-
ючи виділене слово його синонімами, поданими в довідці. Який текст краще 
звучить?

На море та землю спустився тихий вечір. Засвітилися вікна в будинках 
приморського міста. На маленькому острівку засвітився маяк. У небі засві-
тилися зорі, а між ними засвітилися червоні й зелені вогники літака. На всіх 
кораблях у порту засвітилося електричне світло.

Довідка: заблимав, заіскрилися, замиготіли, спалахнуло. 

54. Прочитайте речення вголос. З’ясуйте значення фразеологізмів.
1. Отакео вибухалось прездорове одоробло, а мати повинна втовкмачувати 

в його дурну макітру, як годиться вестися ґречному козакові з добрими людь-
ми. 2. Пробували було нападати на малюка, але він давав їм такого чосу, що 
всі охочі до легких перемог стали його сахатись (З тв. О. Ільченка). 3. Фрази 
лились, зчіплювались, і він переливав з пустого та в порожнє, говорив те ж 
саме, тільки іншими словами (І. Нечуй-Левицький). 4. Ні, такі діти не беруть 
близько до серця її турбот про рідне гніздо. Одне мале, а друге молоде, ще вітер 
посвистує в їхніх головах (М. Стельмах). 5. Жменяк спалахнув гнівом, схопив-
ся на ноги (М. Томчаній).

“Слово о полку Ігоревім”. Худ. В. Лопата, 1986 р.
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 § 11.	 Омоніми	й	пароніми

 Слова, однакові за звучанням, але зовсім різні за значенням, називаються 
омонімами.

Наприклад, слова: клуб “громадська організація, що об’єднує людей певно-
го кола”, клуб “летюча маса диму, пари кулястої форми”, клуб “верхня части-
на ноги, стегно” — це зовсім різні за значенням і походженням омоніми. Зна-
чення омонімів нічим не пов’язані між собою: коса “заплетене волосся”, коса 
“знаряддя для косіння” і коса “вузька смуга суходолу в морі, річці”; стигнути 
“достигати” і стигнути “холонути”.

Омонімів не слід сплутувати з багатозначними словами. Багатозначні сло-
ва, на відміну від омонімів, мають щось спільне у значенні, якийсь спільний 
смисловий стрижень. Наприклад, до всіх значень багатозначного слова клу-
бок — “кулястий моток” (клубок ниток), “маса чогонебудь, що набула куля-
стої форми” (клубок пари, клубок гадюк), “нагромадження якихось почуттів” 
(клубок болю) — входить спільний відтінок значення: “куляста форма”. Омо-
німи ж (як, наприклад, луг “угіддя для сінокосу” і луг “хімічна речовина пев-
ного складу”) — це зовсім різні слова, у їхніх значеннях нема нічого спільного.

Омоніми поділяються на повні й неповні.
Повні омоніми збігаються в усіх граматичних формах: кран “трубка із за-

кривкою” і кран “механізм для піднімання вантажів” (обидва іменники в усіх 
відмінках однини й множини мають однакові форми); моторний “швидкий” і 
моторний “пов’язаний з мотором” (обидва прикметники однаково змінюють-
ся за родами, відмінками й числами).

Неповні омоніми збігаються лише в частині граматичних форм: баранці 
“молоді барани” (має всі форми однини й множини) і баранці “піна на гре-
бенях хвиль” (має тільки форми множини); жати “тиснути” і жати “зрі-
зувати” (у них усі інші форми, крім форм минулого й майбутнього часів та 
умовного способу, різні).

Омоніми використовують для створення каламбурів — жартівливої гри 
слів: Не всяк високих досяга кар’єр, хто зразу рветься з місця у кар’єр 
(Є. Бандуренко). Уміло використані омоніми допомагають загострити думку, 
надають мовленню гумористичного забарвлення.

Крім внутрішньомовних омонімів‚ існують і міжмовні омоніми  — слова‚ 
що в різних мовах (особливо в близьких за походженням) звучать однаково 
або дуже подібно‚ але мають неоднакове лексичне значення‚ як‚ наприклад‚ 
українські неділя “сьомий день тижня”‚ луна “відбиття звуку” і російські не-
деля “тиждень”‚ луна “місяць”; українське правий і сербське прави “прямий” 
тощо. 

Міжмовні омоніми можуть стати причиною непорозумінь і помилок при 
сприйманні чужомовного тексту та при перекладі.

Близькі до омонімів пароніми.
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Пароніми — слова, дуже подібні за звучанням, нерідко — й за значенням‚ 
але не тотожні. Наприклад, небагатьма звуками різняться пароніми промінь 
“смужка світла” і пломінь “полум’я”; талан “доля” і талант “обдарування”; 
розпещений “зіпсований надмірною увагою” і розбещений “морально зіпсова-
ний”; виє (від вити) і віє (від віяти) тощо. Ці слова легко сплутати, як, буває, 
сплутують слова незгоди “відсутність взаємопорозуміння” і знегоди “нещас-
тя”, уява “здатність уявляти” і уявлення “розуміння, поняття”. 

Пароніми, як і омоніми, в художній літературі та в побуті використовують 
для створення каламбурів: — Сумніваюсь, чи ти козак чи кізяк, — засмі-
явся задоволений своїм жартом Варчук (М. Стельмах). Страшніш від ог-
ненних геєн голодна хіть зажерливих гієн (Б. Олійник). Прийомний син 
барона був баран (Л. Костенко).

55. Прочитайте речення. Визначте, які з-посеред виділених слів омоніми, пароніми, 
а які — багатозначні слова. Поясніть їхнє значення.

1. Величезні кам’яні слони, а також леви і грифи оточують храм (В. Минко). 
2. Гне майстер [скрипки] гриф, тонку шліфує деку, кілки виточує й сукає стру-
ни з жил (Л. Первомайський). 3. Хто може виточити кров мого серця, коли 
я ще живий (М. Коцюбинський). 4. Він надибав на кілька багатих жил воску 
(І. Франко). 5. Я глузду в сих твоїх словах не тямлю (Леся Українка). 6. Утік 
Башкиренко від своїх колись таких тихих та покірних одрадян, наслухавшись 
від них глузу та посміхів (Панас Мирний). 7. Скорий поспіх — людям посміх 
(Нар. творчість).

56. У поданих реченнях знайдіть омоніми і вкажіть, які з них повні, а які — неповні. 
Що дає нам змогу розрізнити значення цих слів?

1. Вона тут тільки і робила, що всім гадала, ворожила (І. Котляревський). 
2. Ви не знаєте, що я гадаю, як сиджу я мовчазна, бліда (Леся Українка). 3. В при 
   роді є порядок і гармонія всіх речей, певні незмінні закони (І. Франко). 4. Му-
ляренко, адвокат, грав добре на гармонії (С. Васильченко). 5. Чайки цілими 
зграями літали над водою, жалібно скиглячи (Леся Українка). 6. Благослови, 
отамане, чайки поспускати та за Тендер погуляти, турка пошукати (Т. Шев-
ченко). 7. Лінь — се одур тіла; одур — лінь ума (П. Грабовський). 8. З буксира 
кинули тонкий лінь (Ю. Яновський). 9. Поезії ясне світило, з тобою жить, тебе 
любить! Понад сто років ти світило і будеш вічно з нами жить! (П. Тичина).

57. З’ясуйте значення омонімів, ужитих в поетичних одноримках (тавтологічних  
римах).

1. Не всі надії встигнуть позбуватися. Тих, що не збулись, треба позбувати-
ся. 2. Журавлиний в небі ключ відімкнув весну, мов ключ. 3. Кінь був красивий 
в галопі, в рисі. Була жорстокість в очах у рисі. Печаль лежала в кожній рисі. 
4. Повз хату, повз тин і повз клуб чорнющого диму повз клуб. 5. Грицю вже 
не до коси: виплив човен зза коси, в нім русявих дві коси. Батько сердиться: 
“Коси! В човна очі не коси!” (О. Різниченко).
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58. З’ясуйте значення поданих паронімів. Уведіть їх у словосполучення.
1. Земний — земляний — земельний — землистий. 2. Водний — водяний — 

водянистий — водневий. 3. Вітровий — ві́тряний — вітряни́ й. 4. Духовий — ду-
ховний — душевний. 5. Лі ́карський — лікáрський — лікарняний — лікуваль-
ний. 6. Дружний — дружній. 7. Поверхневий — поверховий. 8. Жорсткий — 
жорстокий. 9. Військовий — воєнний.

59. З поданих слів утворіть словосполучення, правильно добираючи слова до па-
ронімів. Свій вибір обґрунтуйте.

Виборний, виборчий (орган, закон). Відносини, відношення (міждержавні, 
смислові). Військовий, воєнний (суд, час). Водний, водяний (розчин, млин). 
Ефектний, ефективний (метод, трюк). Змістовий, змістовний (багатство, роз-
мова). Кампанія, компанія (веселий, посівний). Книжковий, книжний (шафа, 
стиль). Ознайомити, познайомити (зі станом справ, з людиною). Людний, 
людяний (вчинок, місце). Приводити, призводити (до перемоги, до втрат). 
Первинний, первісний (обробка, природа). Писемний, письмовий (екзамен, 
пам’ятка). Плутати, путати (коней, поняття). Психічний, психологічний (на-
ука, переживання). Туристичний, туристський (бюро, табір). Уява, уявлення 
(туманний, розвинений). 

60. Прочитайте речення вголос. З’ясуйте значення фразеологізмів.
1. Брати́  жили, як то кажуть, душа в душу (М. Рильський). 2. Мені поперед 

усього треба людей розумних, енергійних, смілих, кованих на всі чотири ноги 
(І. Франко). 3. Та й чоловік мій як з клоччя батіг, сказати правду. 4. Схопився 
я, озираюсь по хаті. А надворі вже почало на світ благословлятися (З тв. І. Нечуя-  
Левицького). 5. Андрій з якимсь чорнявим парубчаком товаришує. Прямо не 
розлий вода стали (М. Стельмах). 

 § 12.	 Фразеологізми.	Крилаті	слова

 Стійке сполучення двох і більше слів, яке існує в мові як готова словесна 
формула і відзначається певною образністю, називається фразеологізмом. 
Фразеологізмам, як правило, властиве певне емоційноекспресивне забарв-
лення.

Фразеологізми своїм лексичним значенням рівнозначні окремим словам 
або словосполученням: бути на сьомому небі — почуватися щасливим; брати 
за душу — розчулювати; робити з мухи вола — перебільшувати; мокрим ряд-
ном накрити — вилаяти; права рука — найближчий помічник; мороз іде поза 
спиною — страшно; як сніг на голову — зненацька.

За тим, як їхнє значення залежить від значення слів, з яких вони склада-
ються, фразеологізми бувають:
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1) такі, значення яких не випливає із значення окремих слів: правити те-
ревені — базікати; розбити глек — розійтися, посваритися; за царя Гороха — 
дуже давно; давати тягу — бігти, утікати; 

2) такі, про значення яких можна догадуватися із значення окремих слів: 
тримати язик за зубами — мовчати; виводити на чисту воду — викривати; 
п’ятами накивати — втекти; мало каші з’їв — недосвідчений,  слабосилий; 
хоч греблю гати — багато.

За тим, що вони позначають — предмет, ознаку, дію, обставину чи почуття, 
емоції — і якими членами речення виступають, фразеологізми бувають:

1) іменникові — називають предмет чи явище: наріжний камінь, сім чудес 
світу, лебедина пісня, біла ворона, синя панчоха, ласий шматок, каїнова пе-
чать, содом і гоморра, казка про білого бичка; у реченні, як і іменники, висту-
пають підметами, додатками, іменними частинами складених присудків тощо: 
Люди, зрадівши, що минула лиха година, слалися спати (Панас Мирний). 
Смертний час свій я на полі битви стріну (Н. Рибак);

2) прикметникові — називають ознаки: не в тім’я битий, кров з молоком, 
не остання спиця в колесі, не з полохливого десятка, білими нитками ши-
тий, одним миром мазані, купи не держиться, собака на сіні, під мухою, 
хоч викрути; у реченні звичайно виступають означеннями або іменними ча-
стинами складених присудків: А там — козак не в тім’я битий: щось та 
прирозуміє! (М. Пригара). Чого ти чванишся? Старці, злидні, животи з 
голоду присохли до спини, а воно приндиться (М. Коцюбинський);

3) дієслівні — називають дію або стан: мотати на вус, бити себе в груди, 
дерти носа, дибки ставати, ускочити в халепу, сидіти на двох стільцях, 
товкти воду в ступі, доливати оливи до вогню; у реченні звичайно висту-
пають у ролі присудків: От коли б тільки мені до тебе добратися, я б тобі 
показав, де раки зимують (Панас Мирний); або в ролі обставин (у формі 
дієприслівника): У хаті слухали, роззявивши роти, намагаючись не пропу-
стити жодного слова (Я. Качура);

4) прислівникові — характеризують дію, стан чи ознаку: з відкритим сер-
цем, як на долоні, не чуючи землі під ногами, на живу нитку, кров холоне 
в жилах, ні в зуб ногою, хоч плач; у реченні вони виступають у ролі різних 
обставин: З важким серцем ішов Максим Беркут посеред невеличкої ва-
таги тухольських молодців на сповнення громадської волі (І. Франко). Докія 
прокидається до перших півнів (М. Стельмах);

5) вигукові — вказують на почуття, емоції: от тобі й на, от тобі й раз, 
туди до лиха, тим-то й ба, ні пуху ні пера, хай йому грець, цур тобі, не дове-
ди Господи, і треба ж; у тексті їх використовують нарівні зі звичайними ви-
гуками: Я вже вас так буду шанувати, як нікого в світі, побий мене грім! 
(М. Стельмах). Ой, як приємно вернути з трудної, утомливої дороги та в 
теплу домівку… Хай їй абищо (П. Дорошко).

Такі фразеологізми в реченні сприймаються як один член речення. На-
приклад, у реченні: Мельхиседек сердито глянув на свою жінку; вона дога-
далась, що вже наговорила сім мішків гречаної вовни, й прикусила язика 
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(І. Нечуй-Левицький) — фразеологізм сім мішків гречáної вовни виступає в 
ролі додатка (дурниць), а фразеологізм прикусила язика — у ролі присудка 
(замовкла).

У фразеологізмах найбільшою мірою виявляється національна специфіка 
мови, вони становлять найбільш образну частину її лексики. Фразеологізми з 
мови на мову, як правило, дослівно не перекладаються.

Близько до фразеологізмів стоять крилаті слова.
Крилаті слова — це влучні вислови видатних осіб, цитати з літературних 

та інших творів, назви літературних, історичних і міфологічних персонажів та 
реалій, які набули узагальненого значення і часто повторюються в мовленні.

Крилаті слова можуть мати форму закінчених речень: Усе тече, усе зміню-
ється. Пізнай самого себе. Від великого до смішного один крок. Всякому горо-
ду нрав і права. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Але найчастіше вони 
виступають у вигляді сталих словосполучень: ахіллесова п’ята, прокрустове 
ложе, танталові муки, перейти Рубікон, Гетсиманський сад, наріжний 
камінь, терновий вінок, блудний син, Хома невірний, річ у собі, шагренева 
шкіра, мертві душі, пропаща сила, апостол правди і науки, славних праді-
дів великих правнуки погані, кайдани порвіте, досвітні вогні, конотопська 
відьма. Такі крилаті вислови з часом набувають усіх ознак фразеологізмів.

До крилатих відносять також окремі слова з узагальненометафоричним 
значенням. Це бувають назви населених пунктів, місцевостей, географічних 
об’єктів, пов’язаних з чимось знаменним, пам’ятним: Олімп, Парнас, Едем, 
Голгофа, Мекка, Ельдорадо, Ватерлоо, Жовті Води, Холодний Яр, Крути. 
Сюди належать також імена історичних осіб, міфологічних та літературних 
персонажів, з якими пов’язуються певні поняття, уявлення, символи: Проме-
тей, Геркулес, Герострат, Гамлет, Дон-Кіхот, Робінзон, Крез, Наполеон, 
Рокфелер, Квіслінг, Держиморда, Плюшкін, Кирпа-Гнучкошиєнков, Калитка.

Крилаті слова суттєво збагачують виражальні засоби мови. Вони відзнача-
ються великою образністю й асоціаціями, оскільки за кожним таким висловом 
постає не просто образ, а розгорнута певна ситуація, випадок, подія, описані 
в літературі.

61. З-поміж наведених словосполучень випишіть тільки фразеологізми. Поясніть 
їхнє значення.

В один голос, застуджений голос, голос волаючого в пустелі, голос серця, 
гучний голос, на повний голос, подавати свій голос, сильний голос, тверезий 
голос, у свинячий голос, пташині голоси, не своїм голосом, співати з чужого 
голосу.

62. Доберіть з довідки слова, які розкривають значення поданих фразеологізмів,  
і запишіть їх підряд.

Ударити об поли руками; ні в сих ні в тих; кинути оком; поли вріж та  тікай; 
як грім з ясного неба; як горохом об стіну; підвести під дурного хату; плескати 
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язиком; збиратися в кулак; втратити голову; ходяча енциклопедія; хоч до рани 
прикладай; місця собі не знаходити; на кшталт; сам як палець; сушити голову.

Довідка: глянути, говорити, думати, згуртовуватися, здивуватися, знавець, 
зненацька, лагідний, марно, один, ошукати, подібний, розгубитися, розгублено, ря-
туйся, тривожитися.

 З других букв виписаних слів має скластися закінчення вислову О. Гончара: 
“Мова — це…”.

63. Прочитайте речення, випишіть з них фразеологізми, поясніть їхнє значення й 
зазначте, які з них іменникові, прикметникові і т.д.

1. Брати́  жили, як то кажуть, душа в душу (М. Рильський). 2. Послужив 
я козацтву щирою душею (П. Куліш). 3. Та й чоловік мій як з клоччя батіг, 
сказати правду. 4. Схопився я, озираюсь по хаті. А надворі вже почало на світ 
благословлятися (З тв. І. Нечуя-Левицького). 5. Вона біжить, не чуючи під но-
гами землі, нічого не помічаючи навколо себе (В. Речмедін). 6. Андрій з якимсь 
чорнявим парубчаком товаришує. Прямо не розлий вода стали. 7. — Діду, а 
чого на місяці такі чорні плями? — і собі дивиться хлопець на чумацьке сонце 
(З тв. М. Стельмаха). 

64. Визначте, які значення має фразеологізм до речі в різних реченнях. Як назива-
ється слово, що має багато значень?

1. Був собі одважний лицар, нам його згадать до речі, він робив походи дов-
гі, — від порога та до печі (Леся Українка). 2. А чого ж, це ідея, юні помічники 
були б нам якраз до речі (О. Гончар). 3. Маруся зрозуміла, що сказала щось 
не до речі (Г. Хоткевич). 4. Воно трохи і не до речі, просить мов той старець 
(Т. Шевченко). 5. До речі, про берези ще дещо пригадав я (М. Рильський).

65. Прочитайте уривок з І частини повісті І.Не-
чуя-Левицького “Кайдашева сім’я”, починаючи 
словами “Хлопці стояли один проти одного…” 
і закінчуючи “…в червоному намисті з дука-
чем”, звертаючи  увагу на доречно вжиті фра-
зеологізми. Випишіть їх.

66. Виділені слова замініть фразеологізма-
ми (правильність заміни можна перевірити за 
“Енеїдою” І. Котляревського). Порівняйте оби-
два варіанти речень.

1. Прокляті вітри роздулися, а море з лиха 
аж реве, заплакали троянці, Енея корчить. 
2. Еней од страху розгубився, збожеволів сер-
дега і зараз втратив самовладання, скакав, 
вертівся і качавсь. 3. І кинувся чимдуж із лісу 

І. Котляревський. “Енеїда”.  
Худ. А. Базилевич, 1967. 
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тікати, що аж земля під ним дрижала, біг дуже швидко. 4. Турн, нічого в бою 
не домігшись, зубами зі злості скреготав. 5. Пан Турн тут потрапив у біду! 
6. Турна розбишаки, вам більше не жити! 7. Пристиджені його вельможі на 
йолопів були похожі, ніхто не обізвався.

Слова для заміни: 1. З серця. 2. В умі помішавсь. 3. З плигу збився. 4. На 
слизьку попав. 5. За живіт бере. 6. Облизня піймавши. 7. Дав драла. 8. Слізьми 
облилися. 9. З уст пари не пустив. 10. Рясту не топтати. 11. Так, що сам себе не чув. 
12. Сам не свій зробився.

67. Пригадайте, яким українським письменникам належать наведені крилаті слова.
1. Всякому городу нрав і права. 2. І неситий не виоре на дні моря поле. 

3. Коні не винні. 4. Караюсь, мучуся… але не каюсь! 5. Досвітні вогні. 6. Вогонь 
в одежі слова. 7. Слово, чому ти не твердая криця. 8. Пропаща сила. 9. Боріте-
ся — поборете.

68.	 І. Прочитайте оповідання С. Васильченка “Сирітське сонце”. Визначте основну 
думку тексту, образи, настрій і мету. Покажіть, як розповідь розкриває назву 
оповідання, виражену фразеологізмом.

Поніс я колись сокиру до нашої сусідки, що осталась того року з малими 
дітьми вдовою, — кригу треба було їй коло криниці обрубати. Увіходжу в 
хату — сидить на лавці якась жінка, а сусідки немає, у льох пішла по карто-
плю. Сів і я на лавці, дожидаюсь.

В хаті холодно: вікна понамерзали, стіни змокріли, з рота йде пара. Двоє 
менших дітей — Катруся й Гриць — сидять в одних сорочечках на полу. Од хо-
лоду аж посиніли, мох на них устав, а зуби аж бринять. Понапинали сорочки на 
колінця, позгиналися, боязко в щось граються. Прислухаюсь: одно заплющить 
очі, підійме головку, а друге питається:

— А тепер що ти бачиш?
— Бачу квітки, а по квітках літають метелики, рожеві, сині, золотенькі.
— Тепер — я! Тепер — я! — перебиває першого друге. Далі також заплю-

щує очі і підводить головку вгору.
— А я бачу літо, ростуть яблучка ряснорясно, та такі червоні, та солодкісо-

лодкі...
— Тепер тобі тепло? — питається більшеньке.
— Теепленько... — одказує друге, а само аж цокотить зубами.
А та жінка, що сиділа на лавці, зітхнула, повернулась до мене та й каже:
— Ой леле! Правду ото кажуть: сироті сонечко мріється, а воно й справді 

гріється...

	 ІІ.	Проаналізуйте, як автор створив образ холоду. Як показано, що діти ма-
ленькі?

	 ІІІ.	Перекажіть стисло текст двічі: перший раз свій переказ адресуйте меншим 
від себе братикові чи сестричці або іншим дітям, другий — мамі, татові чи ко-
му-небудь із старших людей. Перекази запишіть. Чи однакові вони будуть?
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 § 13. Фразеологічні	вирази

 У мові є звороти, які в певних мовленнєвих ситуаціях повторюються без 
змін як усталена словесна формула — так звані фразеологічні вирази. Від 
фразеологізмів вони відрізняються тим, що їхні компоненти зберігають своє 
пряме лексичне значення і їм не властиве емоційноекспресивне забарвлення. 
Розрізняють три види таких стійких словосполучень: кліше, штампи і складе-
ні найменування.

1. Кліше — звичний зворот, регулярно повторюваний у певних умовах 
і контекстах для тотожного позначення адекватних ситуацій, стосунків між 
людьми тощо.

Наприклад, існують кліше мовного етикету: добрий ранок, доброго здо-
ров’я, радий Вас бачити, до побачення, на добраніч, бувайте здорові, на все 
добре, будь ласка, якщо Ваша ласка, ласкаво просимо, щиро дякую, глибоко 
вдячний, з повагою, шановний пане, вельмишановний добродію, з роси й води, 
бажаю щастя й добра Вам.

Для позначення різних явищ суспільнополітичного життя вживають уста-
лені звороти на зразок: правляча верхівка, посадова особа, засоби масової 
інформації, сфера обслуговування, правоохоронні органи, організована зло-
чинність, криміногенна ситуація, виборчий блок, передвиборча агітація, 
результати виборів, всенародне обговорення, пленарне засідання, маніпулю-
вання громадською думкою, комплексні заходи, стан довкілля.

В офіційноділовому спілкуванні використовують, наприклад, такі кліше: 
згідно з розпорядженням, відповідно до чинного законодавства, порядок ден-
ний, поставити питання на розгляд, довести до відома, взяти до уваги, 
вжити заходів, надати допомогу, за місцем основної роботи, у зв’язку з ви-
ходом на пенсію, укласти договір, матеріальна відповідальність.

Такі та інші подібні кліше слід запам’ятовувати й доречно вживати.
2. Штампи — це стерті від частого невмотивованого вживання вирази, які 

втратили свою інформативність. Штампи найчастіше трапляються в діловому 
мовленні, в газетних статтях: дати путівку в життя, біле золото (про ба-
вовну), чорне золото (про вугілля), люди в білих халатах (про лікарів), мати 
велике значення, відігравати важливу роль, являти значний інтерес, при-
діляти значну увагу, необхідно відзначити. 

Штампи виникають і тоді, коли звороти офіційноділового мовлення вжи-
вають у побутовій розмові, у художніх, публіцистичних творах, наукових пра-
цях: у зв’язку з відсутністю коштів, при наявності відповідних умов, у да-
ний час, поставити на лінійку готовності, проведена певна робота.

Це може бути й нагромадження зайвих слів: проведення роботи по впо-
рядкуванню території (замість: впорядкування території), робота по впро-
вадженню нових методів, роботи по ремонту, працюють над здійсненням 
завдання поліпшення роботи транспорту, питання забезпечення виконан-
ня плану, питання проведення боротьби зі злочинністю.

Лексична норма



49

Штампи затуманюють зміст висловлювання, роблять мову важкою для 
сприйняття, нечіткою. Штампів слід уникати.

3. Складені найменування відрізняються від фразеологізмів тим, що, як 
і кліше, вони позбавлені емоційноекспресивного забарвлення, їхні компонен-
ти, як правило, зберігають своє лексичне значення, проте вони сукупно позна-
чають одне поняття чи називають одне явище і мають сталий склад: ядерна 
реакція, атомна вага, електромагнітне поле; продуктивні сили, фонд заро-
бітної плати, додана вартість; аналітична геометрія, інтегральне чис-
лення, диференціальні рівняння, теорія ймовірностей; центральна нервова 
система, синдром набутого імунодефіциту, запалення легень; називний від-
мінок, умовний спосіб, дієприкметниковий зворот; районна державна ад-
міністрація, капітан першого рангу, надзвичайний і повноважний посол; 
Чорне море, Донецький кряж, Волинська область.

Трапляються складені найменування, мотивація значень яких тою чи ін-
шою мірою втрачена: адамове яблуко (борлак), петрів батіг (цикорій), ан-
тонів вогонь (гангрена), грудна жаба (стенокардія), куряча сліпота (хвороба 
очей), собача кропива звичайна, волоський горіх. Тим вони наближаються до 
фразеологізмів.

69. Прочитайте тексти, знайдіть у них кліше і штампи.
І. Відповідальна людина, що працює в одній керівній установі, приходить 

щодня на роботу, як їй і належиться, о дев’ятій годині вранці.
Людина ця виконує відповідальну роботу, розробляє й вирішує справи, над 

якими слід подумати, слід про ці справи прочитати чимало матеріалів, проди-
витися книжки, прикинути, порівняти, зважити, а потім уже вирішити…

Ну, от, значить, рівно о дев’ятій годині ранку людина сіла за стіл…
Раптом:
— Дрррр! — телефон.
Відповівши на перший дзвоник, людина розгортає справи, читає.
— Дрррр!
— Я вас слухаю!
Після п’ятнадцятого “дррр!” людина, беручи телефонну трубку, вже гово-

рить не “я вас слухаю”, а “ну?!”, потім, схаменувшись, поправляється: “Проба-
чте, не “ну?!”, а я вас слухаю!”

Після сімдесят п’ятого “дррр!” людина довгодовго дивиться на телефон, 
потім, ніби щось пригадавши, бере телефонну трубку і каже:

— Ви мене слухаєте? (Остап Вишня).
ІІ. Івана Максимовича Гичку медом не годуй — дай нараду…
На кожній нараді провідне слово брав Іван Максимович.
— Василю Петровичу! — гукав до економіста. — Де ви працюєте — у нас 

в авангардному господарстві чи в якомусь відстаючому? Скільки я вам казав і 
попереджав: по надою молока ніколи стрілки вниз не ведіть! Малюйте тільки 
вгору і вгору… Хай ваша рука не тремтить. Хай витягує показники на верхню 
шкалу… Хіба вам не ясно?
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Однієї нічки темненької, після довготривалої наради, Іван Максимович ли-
шився сам. Мав скласти пропозиції до завтрашньої наради.

Читав і поправляв: а) Слухали: сóвка голову підняла. Ухвалили — вжити 
заходів. б) Слухали: несучки здали темпи. Постановили — виявити і доповісти, 
який фактор гальмує несучість…

Іван Максимович не встиг закінчити свій улюблений вислів — налягти на 
опорос, як двері раптом розчинилися і довгоносики валом повалили до столу 
(О. Ковінька). 

70. З українськомовної газети (“Урядовий кур’єр”, “День”, “Україна молода”, “Слово 
Просвіти”) випишіть 10 кліше і складених найменувань. Яких сторін суспільного 
життя вони стосуються?

71.	 І. Уважно прочитайте текст. Складіть його план.
“Я була тоді у товаристві блискучих кавалерів, 

ми сиділи при столику і пили вино, — згадує Оле-
на Теліга бенкет, влаштований в еміграції коміте-
том російських монархістів. — Не відомо хто і не 
відомо з якого приводу почав говорити про нашу 
мову зо всіма відомими “залізяку на пузяку”, “соба-
чій язик”, “мордописня”… Всі з того реготалися…  
А я враз почула в собі гострий протест. У мене дуже 
швидко наростало обурення. Я сама не знала чому. 
І я не витримала цього напруження, миттю вста-
ла, вдарила кулаком по столу і обурено крикнула: 
“Ви хами! Та собача мова — моя мова! Мова мого 
батька і моєї матері! І я вас більше не хочу знати!..”  
З того часу я почала, як Ілля Муромець, що трид-
цять три роки не говорив, говорити лише україн-
ською мовою”.

Олена народилася у місті Іллінську під Москвою, зростала в Москві й Пе-
трограді. Іноді влітку приїздила до бабусі на Харківщину, проте української 
мови не знала. Гувернантка навчала дівчинку французької та англійської мов. 
Батьки, за походженням українці, розмовляли російською. Та коли з лютне-
вими подіями 1917 року відкрилися можливості до творення вільної України, 
батько Олени Іван Шовгенів (який на той час мав хорошу посаду в Росії, ранг 
штатського радника, був відзначений орденами св. Станіслава ІІ і ІІІ ступенів) 
переїхав з родиною до Києва — вирішив служити Україні. Олені було тоді два-
надцять років, вона навчалася у третьому класі приватної Київської жіночої 
гімназії, де вперше почала вчити українську мову.

1920 року Іван Шовгенів, який брав активну участь у побудові Української 
держави, відступив на захід з армією УНР. За кілька років і Олена з матір’ю та 
двома братами перейшли до Польщі, а потім до чеського міста Подєбради. Там 
за сприяння чеського уряду та президента Томаша Масарика українська діа-
спора отримала добрі умови для розвитку. Івана Шовгеніва обрали ректором 

Олена Теліга  
(Шовгенева).
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Української господарчої академії, а Олена, долаючи мовні й світоглядні труд-
нощі, завершувала середню освіту. Про цей період вона писала згодом Уласові 
Самчукові: “Мені п’ятнадцять років, я ж народжена у царстві імператора всіх 
росів, вихована на мові Пушкіна і враз, перейшовши кордон, опинилася не 
лише в Польщі, що здавалася мені романом Сенкевича, не лише “в Європі”, 
але й у абстрактному царстві Петлюри, що говорило “на мові” і було за “само-
стійну”… Уявіть собі великодержавного, петербурзького, імперіального шові-
ніста, який з перших дитячих років звик дивитися на весь простір на схід, захід 
і південь від Петербурга як на свою кишенькову власність. І якого не обходять 
ні ті живі людські істоти, що той простір заповнюють, ні ті життєві інтере-
си, що в тому просторі існують”. Олена Шовгеніва була товариською, хоча й  
“з характером”, мала багато друзів. Як згадує Наталя ЛевицькаХолодна, “вона 
завжди була оточена студентами, які постановили навчити її української мови. 
Найзавзятіше взявся за це кубанець, бандурист Михайло Теліга”.

Майбутній чоловік Олени також мав свій шлях до українства. Почувши гру 
бандуриста, він, студент військовофельдшерської школи у Катеринодарі (нині 
Краснодар) теж захотів навчитися грати. Товариш познайомив його з Мико-
лою Богуславським, який грав на цьому суто українському інструменті, знав 
історію козаччини та мав велику бібліотеку. З першої ж зустрічі Богуславський 
заворожив Михайла: “Почав він розповідати про те, що, мовляв, ми, козаки, 
нащадки того лицарства, яке віками боронило український народ, звелись 
нінащо, навіть говорити не вміємо посвоєму… Потім він узяв якусь велику 
книгу й почав читати з першої сторінки… Слова Аркасові глибоко запали мені 
в душу, і вже в тій хвилині я відчув, що сила тих слів якось перевертає увесь 
мій психічний уклад. Я став розуміти тоді, чому він гнівається на козацтво. 
Мені стало соромно за самого себе…”

І Олена, і Михайло свічу самоусвідомлення не ховали “під посудину”, вона 
сяяла яскраво і для всіх. Відчувши відродження у собі, прагли також відро-
дження довкола себе. У час німецької окупації Олена Теліга як член ОУН пе-
ребувала у Києві, брала участь у діяльності Української національної ради, 
працювала у Спілці письменників, видавала журнал “Литаври”. Прагнула 
повного звільнення України — і від “совітів”, і від німців. 9 лютого 1942 року 
гестапівці влаштували засідку у приміщенні київської Спілки письменників. 
Арештованих (серед них Михайла і Олену Теліг) відвезли до гестапо, а 21 
лютого розстріляли у Бабиному Яру (загалом, у тому страхітливому яру німці 
знищили 621 оунівця). Це, мабуть, не випадково, що саме на день пам’яті цих 
українських патріотів припадає Всесвітній день рідної мови (Я. Музиченко).

	 ІІ.	Підготуйте усний виступ за всіма правилами риторики на тему “Мова мого 
народу — моя мова”. Для цього використайте матеріал цієї вправи, прочитайте 
ще раз §1 підручника, а також поцікавтеся, як свого часу до рідної мови навер-
нулися інші українські письменники (зокрема Б. Грінченко, О. Олесь, В. Сосюра, 
Б. Антоненко-Давидович). Складіть тези виступу.

§ 13. Фразеологічні вирази



52

72. Прочитайте, запам’ятайте і при нагоді використовуйте усталені вислови подяки. 
Уміти дякувати — риса вихованої людини (дякую споконвіку означало “бажаю 
доброго здоров’я”).

Дякую Вам! Дозвольте подякувати Вам! Спасибі! Я вам дуже дякую! Щиро 
Вам дякую! Я Вам безмежно вдячний (вдячна) за допомогу! Од щирого серця 
складаю Вам дяку за це! Прийміть мою подяку! Моя сердечна подяка Вам! Моя 
Вам глибока вдячність! Не знаю, як Вам і дякувати! Я завжди із вдячністю зга-
дуватиму Ваш вчинок (те, що Ви зробили для мене)! Ви зробили мені велику 
послугу! Я у великому боргу перед Вами! — Прóшу! Нема зá що! Богові дякуй-
те! Чим міг, допоміг. Людина людину повинна підтримати. На здоров’я! Чим 
багаті, тим і раді!

73. Запишіть стислі відповіді на поставлені запитання.
1. Який склад лексики української мови за походженням?
2. Які ознаки слів іншомовного походження?
3. Що таке лексичне значення слова і як здійснюється зв’язок між словом і 

реальним предметом чи явищем?
4. На які групи слів за значенням поділяється лексика?
5. Як співвідносяться між собою значення в багатозначних словах?
6. Яка різниця між переносним значенням слова і його переносним вживан-

ням?
7. Які є способи переносного вживання слів?
8. Чим подібні і чим різняться омоніми та пароніми?
9. Як будуються синонімічні ряди?
10. На які групи поділяються фразеологізми за складом і за значенням?
11. Чим подібні і чим різняться фразеологізми і крилаті слова?
12. Яка різниця між словесними кліше, штампами і складеними наймену-

ваннями?

І.	ПЕРЕВІРТЕ	СЕБЕ	(§§	1-13)
Підготуйте аркуш для відповідей:

001 009 017
002 010 018
003 011 019
004 012 020
005 013 021
006 014 022
007 015 023
008 016 024

Цифрові відповіді на поставлені запитання записуйте проти відповідних 
номерів. Наприкінці підручника вміщено таблиці з відповідями, за ними пе-
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ревірте себе. Правильними слід вважати тільки ті відповіді, у яких всі цифри 
збігаються з контрольними (не більше й не менше їх, і всі вони такі самі). По-
милки обов’язково з’ясуйте.

001.  Чи є в світі кращі й гірші мови (крім рідної)?
1) так; 2) ні.

002.  Якою  мовою було видано першу в світі “Енциклопедію кібернетики”?
1) англійською; 2) російською; 3) гінді; 4) німецькою; 5) українською.

003.  Які компоненти мови найбільш змінні?
1) фонетика; 2) лексика; 3) граматика.

004. У яких словниках розкривається походження слів?
1) у тлумачних; 2) у нормативних; 3) у генетичних; 4) у функціональних;  

5) у вибіркових.

005. Скільки томів має “Словник української мови”?
1) 9 томів; 2) 11 томів; 3) 12 томів; 4) 15 томів.

006. Реєстрове слово в словнику разом з поясненнями називається…
1) групою; 2) реєстром; 3) довідкою; 4) розділом; 5) статтею.

007. Скільки слів укранської мови дійшло до нашого часу від VІ ст.?
1) понад 7 тис.; 2) понад 10 тис.; 3) понад 13 тис.; 4) понад 17 тис.;  

5) понад 20 тис.

008. Якби нараз видати всі українські народні пісні, скільки б це було великих томів?
1) 10 томів; 2) 30 томів; 3) 50 томів; 4) 70 томів; 5) 100 томів.

009. Іншомовні слова мають такі специфічні ознаки:
1) починаються на а; 2) починаються на о; 3) мають звук [ф]; 4) почина-

ються на і; 5) чергування о, е з і; 6) збіги голосних у коренях.

010. Запишіть номери іншомовних слів.
1) липень; 2) факт; 3) поет; 4) бюлетень; 5) вікно.

011. За значенням слова бувають:
1) запозичені; 2) повнозначні; 3) застарілі; 4) вказівні; 5) службові.

012. Лексичне значення відомого слова ми розуміємо, тому що…
1) воно написане; 2) складається зі звуків; 3) знаходимо названий ним 

предмет; 4) уявляємо названий ним предмет; 5) можемо повторити слово.

013. Запишіть номери однозначних слів.
1) вівторок; 2) земля; 3) стіна; 4) горобець; 5) сон.

§ 13. Фразеологічні вирази



54

014. Правильно поєднайте слова: задачу…
1) розв’язують чи 2) вирішують; 3) вірно чи 4) правильно.

015. Зробіть те саме, що й у завданні 014: складають…
1) 50 відсотків; 2) дрова; 3) більшість; 4) виняток; 5) зброю.

016. Що означає вислів не дивлячись на дощ?
1) не беручи до уваги; 2) відвернувши очі; 3) перебігаючи.

017. Перенесення назви з одного предмета на інший називається…
1) метонімія; 2) порівняння; 3) метафора; 4) синекдоха; 5) двозначність.

018. Позначте синонім чи синоніми до слова бгати.
1) нести; 2) жмакати; 3) брати; 4) жужмити; 5) хапати.

019. Позначте синонім чи синоніми до слова вдосвіта.
1) рано-вранці; 2) ні світ ні зоря; 3) завидна; 4) ранесенько; 5) світає. 

020. Випишіть номери словосполучень з омонімами.
1) полотно залізниці; 2) полотно пилки; 3) лляне полотно; 4) клуб диму; 

5) спортивний клуб.

021. Правильно доберіть означення до іменників-паронімів 1) кампанія і 2) компанія 
з-поміж прикметників-паронімів.

1) дружня; 2) дружна; 3) виборча; 4) виборна.

022. Відтворіть іменникові фразеологізми, добираючи до прикметників 1) білий,  
2) лихий, 3) наріжний, 4) перший потрібні іменники (позначте їхні номери).

1) пісня; 2) камінь; 3) ластівка; 4) ворона; 5) година.

023. Як називаються фразеологічні вирази, що належать окремим людям?
1) штампи; 2) кліше; 3) крилаті слова; 4) каламбури; 5) прислів’я.

024. Відтворіть кліше мовного етикету, добираючи до слів 1) будьте, 2) бувайте,  
3) глибоко, 4) щиро потрібні прикметники. 

1) здорові; 2) вдячні; 3) ласкаві; 4) зворушені.

Лексична норма

 Тренувальні тести у форматі ЗНО.
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 § 14.	 Риторика	як	мистецтво

 Риторика — наука про те, як гарно, майстерно й переконливо виголошу-
вати промови. Риторику ще називають мистецтвом красномовства. Риторика 
стосується усного мовлення.

Значного розвитку риторика набула ще в античному світі. Її батьківщиною 
вважають Давню Грецію. Велику увагу їй приділяли Сократ, Платон, Арісто-
тель. Найславетнішим промовцем (оратором) Давньої Греції був Демосфен 
(384–322 рр. до н.е.). Про нього розповідають, що перший його виступ у суді 
був невдалим: слабкий голос, погана дикція, переривчасте дихання, нервове 
пересмикування плечима. І тоді, як пише давньогрецький письменник Плу-
тарх, “він облаштував собі під землею приміщення й щоденно спускався туди 
відпрацьовувати сценічні прийоми та зміцнювати голос, нерідко проводячи 
там по два, а то й три місяці підряд, наполовину поголивши голову, щоб не-
можливо було з’явитися на людях, навіть якщо захочеться. Шепеляву вимову 
він намагався виправити тим, що, набравши в рот камінців, читав уголос ури-
вки з поетичних творів”.

Найвідомішим промовцем Давнього Риму був Цицерон (106–42 рр.  
до н.е.). Він розробив власну теорію красномовства. Ідеальним оратором Ци-
церон вважав людину високої культури, яка знає літературу, історію, філосо-
фію, юриспруденцію і вміє володіти аудиторією. Промовець має бути патріо-
том, який живе ідеалами своєї держави й народу.

Риторика була в пошані й у наших предків. Зразки риторичного мистецтва 
з дохристиянських часів дійшли до нас у так званій Велесовій книзі (ІХ ст.). 
Духовні провідники українських племен — волхви — закликали одноплемін-
ників пам’ятати про діла своїх предків, шанувати богів, виконувати їхні на-
станови й боронити рідну землю. Найвідомішими християнськими ораторами 
Київської Русі були перший київський митрополит Іларіон (ХІ ст.) та Кирило 
Туровський (ХІІ ст.). У ХVІІ–ХVІІІ ст. риторика викладалась у КиєвоМоги-
лянській академії. Найбільше до розвитку теорії риторики того часу спричи-
нився Феофан Прокопович (1681–1736).

Мистецтво красномовства ґрунтується на культурі мислення, глибокій і 
різнобічній освіченості, на бездоганному знанні мови й досконалому володінні 
мовленням.

За метою виступи бувають інформаційні (у них повідомляють певні фак-
ти, аналізують події, викладають окремі, конкретні наукові досягнення), пе-
реконувальні (доводять правильність чи хибність певних дій, поглядів), за-
кличні (оратори спонукають слухачів до певних вчинків, дій), розважальні 
(вітальні слова, тости, жарти, анекдоти тощо).

До підготовки виступу ставляться такі ж вимоги, як і до складання будьяко-
го тексту. Матеріал для виступу промовець бере з відповідної літератури, що 
стосується теми, із спілкування з людьми, з власного життєвого досвіду та з 
власних роздумів.

Практична риторика
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Виступ починається звертанням до слухачів (дорогі друзі, шановне това-
риство, пані́ й панове тощо). У вступі промовець стисло пояснює мету чи при-
чину свого виступу, готуючи таким чином ґрунт для його сприйняття. Основну 
частину слід будувати за чітким планом, щоб простежувався логічний зв’язок, 
певна послідовність у викладі думок. У завершальній частині стисло підсумо-
вують сказане і роблять певний висновок, ставлять чітко визначене завдання, 
проголошують заклик до дії. Наприкінці звичайно дякують слухачам за увагу.

Текст з погляду риторики повинен характеризуватися такими основни-
ми ознаками, як правильність, точність, багатство, логічність, доречність,  
щирість.

Правильність мовлення означає безпохибне дотримання норм літератур-
ної мови у вимові, у доборі слів, у використанні граматичних форм, у побудові 
словосполучень і речень відповідно до умов спілкування. Правильна мова за-
безпечує адекватне розуміння тексту всіма мовцями.

Точність мовлення забезпечується знанням предмета розмови і знанням 
мови в усій її повноті та вмінням узгодити знання про предмет зі знанням 
мови. Для цього потрібно з багатого словникового запасу добирати такі мовні 
одиниці й форми їх, які б забезпечили досягнення мети спілкування. Вжиті в 
тексті слова й поєднання слів повинні повністю відповідати їхнім усталеним 
значенням. Тільки в такому разі слухачі правильно зрозуміють промовця.

Багатство мовних засобів передбачає використання в тексті синонімів, 
синонімічних висловів, порівнянь, різноманітних моделей речень, зокрема й 
ускладнених (з відокремленими членами, з внесеннями) та складних (склад-
носурядних, складнопідрядних, складних безсполучникових, складних кон-
струкцій), двоскладних і односкладних, повних і неповних. Ця якість дає змогу 
уникнути набридливої, нудної одноманітності. Водночас речення не повинні 
бути надто довгі, слід уникати також незрозумілих рідковживаних слів.

Логічність викладу досягається завдяки чіткому дотриманню причи-
новонаслідкових зв’язків між окремими висловлюваннями, правильному 
відтворенню взаємозумовленостей і взаємозалежностей між явищами, коли 
кожне наступне положення випливає з попереднього або доповнює його. При 
такому викладі всі докази, факти, образи підпорядковуються основній меті — 
доведенню певної думки, розкриттю певних закономірностей.

Доречність мовлення — це його відповідність ситуації, добір таких мов-
них засобів і такої форми спілкування, які якнайкраще відповідають змістові 
повідомлення й характерові стосунків між співрозмовниками, дають бажані 
наслідки. Доречними повинні бути не тільки слова, а й тон, інтонація мовлен-
ня: офіційна чи інтимна, урочиста чи жартівлива, схвальна чи насмішкувата. 
Виступ повинен бути зрозумілий, доступний. І при всьому цьому слід дотри-
мувати норми етики, загальної високої культури.

Щирість — це глибока переконаність промовця в цілковитій своїй пра-
воті, у справедливості того, що він стверджує, що обстоює. Якщо промовець 
кривить душею, його виступ не буде переконливий для інших.
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Під час виступу треба дотримувати таких правил: чітко уявляти мету свого 
виступу і підпорядковувати їй кожний мовний засіб; розуміти внутрішній світ 
слухачів і враховувати його; підтримувати зворотний зв’язок з аудиторією, 
стежити очима за слухачами й реагувати на їхню поведінку; надавати своїй 
мові якомога більшої образності, використовувати конкретні свіжі приклади і 
тим впливати на уяву слухачів; виразно й достатньо голосно промовляти сло-
ва, щоб їх усі добре чули. Щоб пожвавити виступ, промовець може вдатися 
до використання доречних афоризмів, крилатих слів, прислів’їв, приказок,  
дотепів.

Для налагодження контакту зі слухачами використовують такі мовні засо-
би, як паузи (не надто затяжні), підвищення й пониження тону, прискорення 
й сповільнення темпу мовлення, збільшення й зменшення сили голосу, виді-
лення слів у фразах відповідними наголосами. 

74. Прочитайте висловлювання видатних людей про ораторське мистецтво і зро-
біть власні висновки про принципи риторики.

1. Промова, яка турбується про істину, повинна бути простою і нехитрому-
дрою (Сенека). 2. Обов’язок оратора — говорити правду (Платон). 3. Усяко-
му, хто виголошує промову, треба прилаштовуватися до слухачів, якщо він не 
хоче слів на вітер кидати (Сократ). 4. Багато говорити і багато сказати — не 
те саме (Софокл). 5. Оратор повинен володіти дотепністю жартівника, думка-
ми філософа, образним словом поета, пам’яттю законодавця, голосом трагіка, 
грою такою, як у найкращих лицедіїв (Цицерон). 6. Ясність — ось найкраща 
прикраса істинно глибокої думки (Л. Вовенарг). 7. Добре говорити — значить 
добре думати вголос (Ж. Ренар). 8. Слово, яке не доходить до іншого, мертве 
(Г.-Г. Гадамер). 9. Краще нічого не сказати, ніж сказати нічого (Г. Сковорода). 
10. Оратори, які ніяк не можуть зупинитися, — справжні мучителі слухачів 
(І. Бехер).

75. Прочитайте вголос скоромовки — спочатку повільно, а потім у швидкому темпі, 
чітко промовляючи звуки.

1. З гори вскач, а на гору хоч плач. 2. Добра та рада, де щирая правда. 
3. У Щедрий вечір щедрувати, щастя людям дарувати. 4. Водовоз возить во-
зом воду з водопроводу. 5. Ґава на ґанку ґудзик згубила. 6. Вір своїм очам, а 
не чужим речам. 7. Тік потік не в той бік, текли потоки в різні боки. 8. У полі 
поле Поля просо, буде в Полі проса досить. 9. Ти, малий, скажи малому, хай 
малий малому скаже, хай малий теля прив’яже. 10. Забув Кіндрат Панкратів 
домкрат, а Панкрату без домкрата не піднять на тракті трактор, тому жде на 
тракті трактор Кіндрата з домкратом Панкрата.

76.	 І.	Прочитайте уривок однієї з проповідей, уміщених у Велесовій книзі. Простеж-
те, які мовні засоби використовує промовець, щоб вплинути на почуття й свідо-
мість слухачів.

Практична риторика
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Це рече ПтицяМати Слава до нас, аби ми підняли мечі свої на захист свій 
і її. Це б’є крилами о землю і порох підіймає до Сварги [до неба]. А це бо впала 
на землю і б’ється об неї, ніби страшиться за нас. І тут стрепенулась, крикну-
ла, яко кречет, і той крик проник до серця нам. І те повинні відати, яку суру 
[священний напій] пили. До січі йшли і там одержали напій інший, богами 
скріплений; і той буде нам як Вода Жива опісля, в час Тризни великої, що є про 
всіх померлих за землю свою.

Це бог Сварожець дивився на нас із Сварги своєї чудової, і, дивлячись на 
раті наші, рахував їх на перстах своїх і не мав їх достатньо; і рахував їх на 
пальцях ніг своїх, і возвістив пращурам нашим, що ми — сила велика і не 
зможуть подолати нас вороги наші. Бо потовчемо їх і гнатимемо їх, доки не 
поглине їх земля, і здохнуть у Марі, і Мор їх візьме.

	 ІІ.	Дайте відповіді на питання. Обґрунтуйте їх.
1. Як ПтицяМати передає нагальність того, що вона хоче сказати?
2. Як оцінено смерть, прийняту за рідну землю?
3. Чому захисникам рідної землі не треба мати страху?
4. Як позначено велику кількість захисників рідної землі?
5. Як ПтицяМати вселяє своїм людям віру в перемогу?

77. Прочитайте уривок з публіцистичної статті. Яке слово в ньому ключове? Як роз-
крито його зміст у тексті? Які риторичні засоби при цьому використано?

Не знаю, хто перший увів до української мови слово “перевертень”, але 
саме явище духовного та морального потурнацтва, попідлабузницькому за-
лежного думання, ганебного почуття меншовартості (“І ми не ми, і я не я”) ви-
явив, розкрив, засудив та висміяв найгостріше (і по сьогодні) саме Шевченко.

Вслухаймося в ті його гострі й влучні присуди, придивімося до їхньої — не 
на один день! — точності: “А тим часом перевертні нехай підростають та по-
можуть москалеві господарювати...”; “один на одного кують кайдани в серці”; 
“помосковськи так і ріжуть, сміються та лають батьків своїх, що змалечку 
цвенькать не навчили понімецьки…” (В. Дончик).

78. Перед вами уривок з промови І. Мазепи, з якою він 1708 року звернувся до укра-
їнських урядників, обґрунтовуючи своє рішення стати на бік шведського короля 
в його війні з Московією. Чи переконливі аргументи гетьмана? Цю промову пов-
ністю наведено в “Історії Русів”, творі з кінця ХVІІІ століття. Прочитайте уривок і 
визначте основну думку кожного абзацу. Доведіть, що це не усний, а письмовий 
варіант гетьманової промови. Продумайте, як би ви побудували усний виступ. 
Свій виступ запишіть.

Ми стоїмо тепер, Братіє, між двома проваллями, готовими нас пожерти, 
коли не виберемо шляху, для себе надійного, щоб їх обминути. Воюючі між со-
бою монархи, що наблизили театр війни до границь наших, до того розлючені 
один на одного, що підвладні їм народи терплять уже і ще перетерплять безод-
ню лиха незмірну, а ми між ними є точка або ціль усього нещастя. 
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Обидва вони, через свавільство своє і привласнення 
необмеженої влади, подобляться найстрашнішим деспо-
там, яких вся Азія і Африка навряд чи коли спороджу-
вала. І тому подоланий з них і повалений зруйнує собою 
державу свою і оберне її нанівець. Жереб держав тих ви-
значила наперед доля рішитися в нашій отчизні і на очах 
наших, і нам, бачивши загрозу тую, що зібралася над го-
ловами нашими, як не помислити і не подумати про себе 
самих? 

Моє міркування, чуже усім пристрастям і шкідливим 
для душі замірам, є таке: коли Король Шведський, зав-
ше непереможний, якого вся Європа поважає і боїться, 
подолає Царя Російського і зруйнує царство його, то ми, 
з волі переможця, неминуче причислені будемо до Поль-
щі і віддані в рабство Полякам і на волю його створіння 
та улюбленця, Короля Лещинського; і вже тут нема і не 
буде місця договорам про наші права і привілеї, та й по-
передні на теє договори і трактати самі собою скасуються, 

бо ми, природно, пораховані будемо як завойовані або зброєю підкорені, отже, 
будемо раби неключимі, і доля наша остання буде гірша за першу, якої предки 
наші від Поляків зазнали з таким горем, що й сама згадка про неї жах наганяє. 

А як допустити Царя Російського вийти переможцем, то вже лиха година 
прийде до нас од самого Царя того; бо ви бачите, що хоч він походить од коліна, 
вибраного народом з Дворянства свого, але, прибравши собі владу необмеже-
ну, карає народ той свавільно, і не тільки свобода та добро народне, але й саме 
життя його підбиті єдиній волі та забаганці Царській. Бачили ви і наслідки 
деспотизму того, яким він винищив численні родини найбільш варварськими 
карами за провини, стягнені наклепом та вимушені тиранськими тортурами, 
що їх ніякий народ стерпіти й перетерпіти не годен.

Початок спільних недуг наших зазнав я на самому собі. Вамбо відомо, що 
за відмову мою в задумах його, убивчих для нашої отчизни, вибито мене по 
щоках, як безчесну блудницю. І хто ж тут не признає, що тиран, який обра-
зив так ганебно особу, що репрезентує націю, вважає, звичайно, членів її за 
худобу нетямущу і свій послід? Та й справді за таких їх уважає, коли посла-
ного до нього депутата народного Войнаровського із скаргою на зухвальства 
та звірства, чинені безустанно народові од військ Московських, і з проханням 
потвердити договірні статті, при ві́данні Хмельницького уложені, яких він ще 
не потверджував, а повинен за тими ж договорами потвердити, він прийняв 
поличниками й тюрмою і вислати хотів був на шибеницю, від якої врятувався 
той лише втечею. 

Отже, зостається нам, Братіє, з видимих зол, які нас спіткали, вибрати мен-
ше, щоб нащадки наші, кинуті в рабство нашою неключимістю, наріканнями 
своїми та прокляттями нас не обтяжили. Я їх не маю і мати, звичайно, не можу, 
отже, непричетний єсьм в інтересах успадкування і нічого не шукаю, окрім 
благоденства тому народові, який ушанував мене Гетьманською гідністю і з 
нею довірив мені долю свою.

О. Курилас. Іван Мазепа.
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