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Ну що б, здавалося, слова...
Слова та голос — більш нічого.
А серце б’ється — ожива,
Як їх почує!.. Знать, од Бога
І голос той, і ті слова
Ідуть меж люди!..

Тарас Шевченко
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ВІД ВИДАВНИЦТВА

Усім відомо, що українська мова є не лише однією з наймилозвуч-
ніших мов світу, вона ще й вражає своїм розмаїттям мовних засобів: 
фразеологізмами, багатством синонімів, розвоєм прикметникових 
та прислівникових епітетів, словниковим своїм могуттям. Та щоб уміти 
користуватися всіма цими надбаннями століть, треба мову невпинно 
вивчати, виробляти до неї чуття. 

Аби осягти, де яких слів уживати, мало вивчити українську грамати-
ку — необхідно ще й збагнути її семантику. Це допоможе користуватися 
питомими словами й висловами, а не вдаватися до суржику, до кальки 
з російської мови.

Саме для всіх тих, хто прагне оволодівати всіма тонкощами україн-
ської мови, і створено сучасне ілюстроване видання «Мова чудова».



СЛОВО ПРО МОВУ

Мово рідна! Ти ж — як море — безконечна, могутня, глибинна. 
Котиш і котиш хвилі своїх лексиконів, а їм немає кінця-краю. 
Мільйонноголосо бриниш говірками, а вони шумлять, і дзве-
нять, і б’ють у наші груди, мов хвилі морські — в берег. Красо 
моя! В тобі мудрість віків, і пам’ять тисячоліть, і зойк мате-

рів у годину лиху, і переможний гук лицарів твоїх у днину 
побідну, і пісня серця дівочого в коханні своїм, і крик ново-
народженого; в тобі, мово, неосяжна душа народу — його 
щирість і щедрість, радощі й печалі, його труд, і піт, і кров, 
і сміх, і безсмертя його.

Сергій Плачинда



ЗНАЙОМСТВО З ПЕРСОНАЖАМИ

Хто в дитинстві не чув віршика Андрія Малишка «Кіт-воркіт»?
Пам'ятаєте?

Кіт-воркіт біля воріт
Чеше лапкою живіт.
З’ївши мишку-побіганку,
Що робити по сніданку?

Чи погнати біля хати
Вслід за голубом-гінцем?
А чи вуси-довгоруси
Почесати гребінцем?

Що робити, кіт не знає
За ворітьми у кущі.
А над ним веселка грає,
Золоті несе дощі.

Наш Кіт-воркіт не з’їв Мишку-побіганку, а потовари-
шував із нею, і тепер вони удвох весело мандрують сто-
рінками нашої книжки.





СИНОНІМИ, ПАРОНІМИ,

ОМОНІМИ, АНТОНІМИ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

I



СИНОНІМИ
Усім відоме надзвичайно синонімічне багатство української мови. 

Синоніми урізноманітнюють мовлення, допомагають уникнути неба-
жаних повторів. Вони звучать по-різному, але означають те саме по-
няття з різними відтінками (вітрило — парус, майдан — площа). 

Так, наприклад, для слова вітер є ціла низка синонімів на позна-
чення всіх нюансів його змісту: вітровій, вітрило, легіт (легкий віте-
рець), легковій, зефір, бриз (береговий, морський), суховій (сухий, гаря-
чий), степовий, степняк, фен (сухий і теплий, що дме із гір у долину), 
буревій (сильний), поземок, поземка (низовий вітер узимку, що перено-
сить сніг по землі), сіверко, сівер (холодний).

А для дієслова іти народ надбав чимало рівнозначних, із різними 
відтінками понять: брести, плестися, плентати, тел̀епати, тюпати, 
повзти, плуганити, лізти, сунути, чалапати, чапати тощо.



Синоніми бувають фонетичні, лексичні, синтаксичні, фразеологічні 
тощо. З-поміж лексичних синонімів вирізняють абсолютні й відносні.

ПАРОНІМИ
Подібні звучанням і частково будовою (адресат — адресант, або-

нент — абонемент, кампанія — компанія), але за значенням різні. 

ОМОНІМИ
Однакові або подібні своїм звучанням, але поняття означають різні 

(балка— яр з положистими схилами і балка — дерев’яний чи металевий 
брус для перекриття стелі; порох — пил і порох — вибухова речови-
на). Найпоширеніший приклад омоніма — слово коса. Воно має кілька 



неспоріднених значень: коса — заплетене волосся, коса — інструмент 
для косовиці, заготівлі сіна, коса — морська чи річкова мілина.

АНТОНІМИ
Різні за звучанням, що мають, на відміну від синонімів, протилежні зна-

чення. Тобто для синонімічних відносин характерною є семантична подіб-
ність, для антонімічних — семантичне розходження. Більшість антонімів 
характеризують якості (гарний — поганий, правда — неправда, говорити — 
мовчати). Є й такі, що вказують на просторові і тимчасові відносини (вели-
кий — маленький, високий — низький, день — ніч); менше антонімічних пар 
із кількісним значенням (багато хто — деякі; єдиний — численний). Маємо 
з-поміж антонімів і такі, що вказують на протилежні найменування дій, ста-
нів (плакати — сміятися, радіти — сумувати), але таких небагато.
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БАТЬКО, ТАТО, ТАТУСЬ, НЕНЬО

Слова-синоніми означають не лише якісь певні поняття. Вони мо-
жуть бути закріплені за пев ними сферами чи ситуаціями спілкування, 
їх може різнити емоційне забарв лення. Візьмімо, наприклад, синоніми 
до іменника батько. Усі вони виражають одне й те саме поняття — чо-
ловік стосовно своїх дітей, але слово батько не має функціональних 
обмежень, а іменники тато, татусь, неньо вико ристовуються переважно 
в розмовно-побутовій мові та художніх творах.

• Я в батька вдався.
• А я схожа на татуся.

• Мій тато найкращий.
• Неньо мій рідненький.
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