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Дорогий школярику!
Цей словничок ми уклали для тебе. Він допоможе 

засвоїти багато слів та словосполучень, з якими ти 
щоденно стикаєшся на уроках рідної мови та читан-
ня, під час виконання домашніх завдань.

За допомогою словника ти зможеш усвідомити 
значення багатьох слів-термінів, які часто вживають-
ся у підручниках¦ синоніми, антоніми, фразеологізми, 
орфоепія, імпровізація, фрагмент, сюжет тощо.

Словник підкаже тобі, як вимовляти малознайоме 
слово, який склад у ньому є наголошеним. Іноді бу-
ває, що слово можна вимовляти по-різному. В такому 
випадку в ньому вказано не один, а два наголоси, як, 
наприклад, у словах пœмšлка, зŠгŠдка.

Є чимало слів-термінів, під час вживання яких ви-
никає сумнів щодо відмінкових закінчень у родовому 
відмінку однини. І в цьому випадку словник прийде 
тобі на допомогу (напр., абонент, -а; алфавіт, -у; епі-
тет, -а; сюжет, -у). До рідко вживаних слів пода-
ються додаткові пояснення та приклади.

Ти, звичайно, знаєш, як користуватися словником. 
У цьому тобі допомагають власне знання алфавіту або 
ж алфавіт, поданий у словнику.

Зверни увагу на те, що означають умовні скорочення 
(незм., перен.) та знаки (//; ∆). Вони тобі обов’язково 
знадобляться під час роботи зі словником.

Бажаємо тобі успіхів!
Упорядники  



УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ ТА ЗНАКИ

// — для виділення відтінків у межах одного значення

∆ — для відокремлення термінологічних словосполучень

ж. — жіночий рід

мн. — множина

невідм. — невідмінюване слово

незм. — незмінне слово

перен. — переносне значення

с. — середній рід 
ч. — чоловічий рід

УКРАЇНСЬКИЙ АЛФАВІТ
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Купайла, або Купала. За формою ці пісні ба гато 
в чому подібні до колядок, веснянок, ритуаль-
них пісень.

куплŒт, -а, ч. 1. Строфа вірша, пісні. Наступний куплет 
був довшим, ніж попередній. 2. Пісенька з кіль-
кох строф на по бутову або політичну тему, при-
спів якої повторюється. Про звучали жартівливі 
куплети.

Лл
лад, -у, ч. Будова, структура (про мову). Структура мови 

Шев ченка з її граматичним ладом і основним слов-
никовим фон дом збереглась як основа сучасної 
української літературної мови.

лакон¼зм, -у, ч. Гранична стислість і чіткість вислову. 
Прислів’ям притаманний лаконізм.

лакон¼чний, -а, -е. Який відзначається лаконізмом. 
Відповідь була чітка й лаконічна.

лебедšна п¼сня, лебедšний спів. Останній твір; остан-
ній вияв таланту, діяльності людини. Я всю душу 
вклав у цей проект, може, це вже моя лебедина 
пісня?.. (Я. Баш).

легŒнда, -и, ж. Народне сказання або оповідання 
про якісь події з життя незвичайних людей, що 
сприймаються як достовір ні. Легенди дуже близь-

К
куплŒт
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кі до переказів, відрізняються від них тим, що в їх 
основі — біблійні розповіді.

легендŠрний, -а, -е, прикм. Прославлений, знамени-
тий. Легендарний захисник простого народу Устим 
Кармелюк.

лейтмотšв, -у, ч. Конкретний образ, головна тема чи 
ідея, що пронизує твір або творчість митця, час-
то згадувана де таль — основна для розкриття за-
думу автора. 

лŒксика, -и, ж. Сукупність слів певної мови. Учні 
засвою ють основи лексики рідної мови вже від 
народження. // Словниковий  склад твору або 
творів якого-небудь письменника. Лексика Тара-
са Шевченка добре запам’ятовується. 

лексикогрŠфія, -ї, ж. Наука про словники. 
лексиколœгія, -ї, ж. Розділ мовознавства, у якому ви-

вчається словниковий склад мови. Лексикологія 
вивчає лексичне зна чення слова.

лексикœн, -а, ч. Запас слів; лексика, пов’язана з певною 
сферою діяльності або характерна для якої-небудь 
особи. Промовець демонструє багатий лексикон.

лексšчне знŠчення. Зміст слова, що співвідносить 
його з на вколишнім світом, називаючи предме-
ти, їх якості, дії, явища тощо. У службових слів 
немає лексичного значення.

лексšчний розб¼р. Характеристика слова з погляду  
його лексичного значення, походження, особли-
востей вживання. (Під час л. р. треба вказати, 
що означає слово, багатозначне воно чи однозначне; 
вжите у прямому чи переносному значенні; дібрати 

Л
лексšчний розб¼р
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служить для творення слів та їх форм. Напр.: не, 
ні, так, то, би, нехай.

чергувŠння звŸків. Закономірна зміна звуків у зна-
чущих части нах слова. Напр.: ніж — ножа, біг — 
біжу, тебе — тобі.

числ¼вник, -а, ч. Самостійна частина мови, що озна-
чає певну кількість або порядок предметів при 
лічбі. Напр.: чотири, четвертий.

читŠння, -я, с. Процес розпізнавання графічних зна-
ків (букв, наприклад), уміння сприймати надру-
коване.  

       ∆ Читання вголос — голосне читання; яке гучно 
звучить; відтворення змісту прочитаного голо-
сом. 

       ∆ Читання в особах — голосне читання, у якому 
беруть участь двоє або більше осіб, озвучуючи 
репліки певної дійової особи.  

чутт'я мœви. Здатність носія мови відчувати правиль-
ність чи неправильність висловів, граматичних 
форм, звукового ладу, синтаксичних конструк-
цій, які він обирає під час спілкування.

  

Ч
чергувŠння звŸків
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Шш
шарж, -у, ч. 1. Художній твір, у якому висміюється 

що-небудь або хто-небудь з дотриманням подіб-
ності основних рис. 2. перен. Спотворення, ви-
правлення, невдале наслідування чого-небудь, 
карикатурна подібність.

штамп, -а, ч. Слова, фрази, які часто повторюють-
ся без потреби; трафарет, шаблон. Вживання  
штампів збіднює мовлення людини, з нею нецікаво 
спілкуватися.

Щщ
щедр¼вка, -и, ж. Старовинна українська обрядова но-

ворічна пісня, що виконується напередодні або 
в перший день Но вого року.

щодŒнник, -а, ч. Щоденні записи особистого характе-
ру про події, факти, враження від чогось тощо. 
Літературно-побутовий жанр, записи побаченої, 
почутої, пережитої події, яка щойно сталася. 
Щоденник пишуть для себе, він не розра хований на 
стороннього читача.

Ш-Щ
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