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ДОРОГИЙ ДРУЖЕ!

Цей словник (містить понад 11 300 слів) допоможе тобі 
ді знатися про:

— правильне написання слів і усталених словосполу‑
чень;

— правильне наголошення слів;
— відмінкові форми іменників, особові форми дієслів, 

форми прикметників і займенників;
— будову слів;
— спільнокореневі слова;
— походження слів.
Словник стане тобі у пригоді на уроках української мови 

та літератури, при написанні творів, при підготовці домашніх 
завдань та в повсякденному житті. 

Лише оволодівши рідною мовою і маючи багатий словни‑
ковий запас, людина стає особистістю. 

Успіхів тобі!



ДО ВЧИТЕЛІВ І БАТЬКІВ

Словник розрахований на учнів — від початкових до стар‑
ших класів. Він містить найуживаніші слова української мови, 
а також терміни і географічні назви, які передбачені шкільною 
програмою з різних предметів.

Цінність словника полягає в розміщенні слів за алфавітно‑
гніздовим принципом, що дає можливість окремо подати 
гніз да спільнокореневих слів із виділеними найменшими зна‑
чущими частинами слів — префіксами, коренями, суфіксами, 
закінченнями, а також інтерфіксами і постфіксами.

Формування правописних навичок в учнів нерозривно 
пов’язане з умінням визначати частини слова і пояснювати 
їх написання, добирати спільнокореневі слова, у чому й до‑
поможе пропонований словник.

Інший напрямок нашої з вами співпраці — формування 
культури мовлення учня, зокрема навичок правильного ви‑
бору потрібного слова, найдоцільнішого для певного контек‑
сту. Íаприклад, що звучатиме краще? Дівšця, д¼вка, д¼вонька, 
дівŸля, дівчŠ, дівчŠтко, дівчŠтонько, дівчŠточко, д¼вчина, д¼вчинка, 
дівчšнœнька, дівчšсько, дівчšще?

У багатьох випадках словник допоможе з’ясувати похо‑
дження слова, наприклад:

ц¼лий і ціль
ц¼лити(ся)  цілšти(ся)

Отже, у пропонованих гніздах слів ви знайдете похідні 
слова: вŠта, р. вŠти

ватšн, р. ватšну

вŠтк а , р. вŠтки, д. і м. вŠтці, р. мн. вŠток



– 108 –

крокри

крšльц е і крильцŒ, р. крšль‑
цќ, мн. крšльця, р. крšлець

Крим, р. Крšму, м. (у) КримŸ

крšмськ ий
кримінŠльний
кринšця, р. кринšці, ор. кри‑

нšцею

кринšчк а , д. і м. кринšчці, 
мн. кринšчкš, р. кринšчœк

кринšчн ий
кристŠл, р. кристŠла, мн. крис‑

тŠ  ли, р. кристŠлів

кристал¼чн ий
критŒрій, р. критŒрію, ор. кри‑

тŒ рієм
крšтика, р. крšтики, д. і м. крš‑

тиці

критикувŠти, критикŸю, 
кри  тикŸєш

критšчн ий
кришšти(ся), кришŸ, крšшиш, 

крšшить(ся)

крšхітн ий

крихк šй

крšхт а , р. крšхти, мн. крšх‑
ти, р. крихт і крšх¼т і крš‑
хœт

крšшив о , р. крšшива
крšшка, р. крšшки, д. і м. крšш ‑

ці, мн. кришкš, р. кри шœк
криштŠль, р. криштŠлю, 

ор. криштŠлем

кришталŒв ий

криштŠльн ий
кріп, р. крœпу
кріпŠк, р. кріпакŠ, кл. кріпŠче

кріпŠцтв о , р. кріпŠцтва

кріпŠччин а , р. кріпŠччини
кр¼сло, р. кр¼сла, р. мн. кр¼сел
кріт, р. кротŠ
кров, р. крœві, ор. крœв’ю,  

м. (у) кров¼

кривŠв ий

кровšнк а , д. і м. кровšнці, 
р. мн. кровšнок

кровоœбіг, р. кровоœбігу

кровотŒч а , р. кровотŒчі,  
ор. кровотŒчею 

кров’ян šй
крœїти, крœю, крœїш; нак. крій
крок, р. крœку, м. (у) крœці

крокувŠти, крокŸю, крокŸєш
крокодšл, р. крокодšла
кропивŠ, р. кропивš
кропšти, кропл£, крœпиш, 

крœп лять
крос, р. крœса (у техніці) і крœ ‑

су (у спорті)

крос¼вк а , д. і м. крос¼вці, 
мн. крос¼вки, р. крос¼вок

крохмŠль, р. крохмŠлю,  
ор. крох мŠлем

крохмŠлити, крохмŠлю, 
крох мŠ лиш
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кру кул

круг1, р. крŸга, ж. (у) крŸзі,  
мн. кругš, р. круг¼в, ім.
круг2, прийм. 

крŸгл ий
кругоз¼р, р. кругозœру
кругоœбіг, р. кругоœбігу
кружлќти, кружлќю, круж-
лќєш

кружœк, р. кружкŠ
крупŠ, р. крупš

крŸпк а , д. і м. крŸпці
крупчŠст ий
круп’ян šй

крутšй
крŸт о , присл.
крутобœк ий
круторœг ий
крŸч а , р. крŸчі, ор. крŸчею

крутšти(ся), кручŸ(ся), крŸ‑
тиш(ся)
крут¼йств о , р. крут¼йства
крутнŸти(ся), крутнŸ(ся), 
крутнŒш(ся), крутнемœ(ся), 
крутнетŒ(ся)

крутонŸти(ся), крутонŸ(ся), 
крутонŒш(ся), крутоне‑
мœ(ся), крутонетŒ(ся)

крŸчен ий
крюк, р. крюкŠ

крючœк, р. крючкŠ
ксерокœпія, р. ксерокœпії,  

ор. ксерокœпією

ксьœндз, р. ксьœндзŠ 
куб, р. кŸба, мн. кубš, р. ку б¼в

кŸбик, р. кŸбика

куб¼чн ий
кувŠти, ку£, ку½ш, куємœ, куєтŒ
кудкудŠкати, кудкудŠчу, куд‑

ку дŠчеш і кудкудŠкаю, куд‑
ку  дŠкаєш; нак. кудкудŠч і 
куд кудŠкай

кŸдли, р. кŸдлів

кудлŠст ий

кŸдлати, кŸдлаю, кŸдлаєш

кудлŠт ий
кŸжіль, р. кŸжеля, ор. кŸ же лем, 

р. мн. кŸжелів (ч.) і куж¼ль,  
р. кужŒлі, ор. ку ж¼ллю, р. мн.  
кужŒлей (ж.)

кŸзня, р. кŸзні, ор. кŸзнею,  
р. мн. кŸзень

кук¼ль, р. кукœлю, ор. кукœлем
ку-клукс-клŠн, р. ку‑клукс‑

клŠ ну
кукур¼кати, кукур¼каю, кукур¼‑

каєш
кукурŸдза, р. кукурŸдзи

кукурŸдзян ий
кулŠк, р. кулŠка

кулачœк, р. кулачкŠ
кулемŒт, р. кулемŒта

кулемŒтн ий
кулінŠрія, р. кулінŠрії, ор. кулі‑

нŠрією
кул¼са, р. кул¼си, р. мн. кул¼с
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чаб час

чабŠн, р. чабанŠ, кл. чабŠне, 
мн. чабанš, р. чабан¼в

чабŠнськ ий
чавŸн, р. чавунŠ (посуд) і чаву

нŸ (метал)

чавŸнн ий
чагŠр, р. чагарќ, ор. чагарŒм, 

мн. чагар¼, р. чагар¼в, д. ча
гарќм
чагарнšк, р. чагарникŸ,  
мн. чагарникš, р. чагарник¼в

чад, р. чŠду, м. (у) чадŸ

чадšти, чаджŸ, чадšш, чади
мœ, чадитŒ

чŠдіти, чŠдію, чŠдієш (отру
юватися чадом)

чад¼ти, чадšть (виділяти чад)
чай, р. чŠю, ор. чŠєм, м. (у) чŠї 

і ча£, мн. ча¾, р. ча¾в

ча¾нк а , д. і м. ча¾нці, р. мн. 
ча¾нок

чŠйник, р. чŠйника

чаювŠти, ча£ю, ча£єш
чŠйка, р. чŠйки, д. і м. чŠйці, 

мн. чŠйкš, р. чŠйœк

чаєн ќ , чаєнќти, ор. чаєнќм, 
мн. чаєнќта

ча¾н ий
чаклувŠти, чаклŸю, чаклŸєш

Ч
чаклŸн, р. чаклунŠ, кл. чак
лŸне, мн. чаклунš, р. чак
лу н¼в

чаклŸнськ ий
чŠпля, р. чŠплі, ор. чŠплею,  

р. мн. чŠпель

чаплен ќ , р. чапленќти,  
ор. чапленќм, мн. чапленќта

чаплšн ий
чар, р. чŠру

чŠр и , р. чŠрів

чарівлšв ий

чарівн šй

чарівнšц я , р. чарівнšці,  
ор. чарівнšцею

чарод¼й, р. чарод¼я, ор. чаро
д¼єм

чарувŠти(ся), чарŸю(ся), ча
рŸ єш(ся)

чŠрка, р. чŠрки, д. і м. чŠрці, 
мн. чаркš, р. чарœк

час, р. чŠсу, мн. часš, р. час¼в

часов šй

чŠсом, присл.

часœпис, р. часœпису, м. (у) 
часœпису

часнšк, р. часнšку

часничœк, р. часничкŸ
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чŠс чер

чŠстий
част¼шати, част¼шає

частот Š , р. частотš, мн. час
тœ ти, р. частœт

частœтн ий
частšна, р. частšни

частšнк а , д. і м. частšнці, 
р. мн. частšнок

чŠстк а , р. чŠстки, д. і м. 
чŠст ці, мн. часткš, р. частœк

часткœв ий
чŠти, р. чат

чатувŠти, чатŸю, чатŸєш
чŠша, р. чŠші, ор. чŠшею

чŠшк а , д. і м. чŠшці, мн. чаш 
кš, р. чашœк

чвŠнитися, чвŠнюся, чвŠниш
ся; нак. чвŠнься

чванлšв ий

чвŠнств о , р. чвŠнства

чванькувŠт ий
чверть, р. чвŒрті, ор. чвŒртю,  

р. мн. чвертŒй

чвертьфінŠл, р. чвертьфінŠлу
чебрŒць, р. чебрец£, ор. чебре цŒм
чек, р. чŒка

чŒков ий
чекŠнити, чекŠню, чекŠниш; 

нак. чекŠнь

чекŠнк а , д. і м. чекŠнці
чŒмний

чŒмність, р. чŒмності, ор. чŒм
ністю

чемпіœн, р. чемпіœна

чемпіонŠт, р. чемпіонŠту

чемпіœнськ ий
чепурšти(ся), чепур£(ся); че пу 

рšш(ся), чепуримœ(ся), че
пу  ритŒ(ся)

чепурн šй

чепурŸх а , р. чепурŸхи, д. і м.  
чепурŸсі

червŠ, р. червš

червšв ий

черв’ќк, р. черв’якŠ, мн. чер
в’якš, р. черв’як¼в

черв’ячœк, р. черв’ячкŠ
чŒрвень, р. чŒрвня, ор. чŒрвнем

червнŒв ий
червœний

червон¼шати, червон¼шаю, 
червон¼шаєш

червонобœк ий

червоногарќч ий

червœночœрн ий

червонувŠт ий
чŒрга, р. чŒрги, д. і м. чŒрзі,  

мн. чŒрги, р. черг

чергов šй

чергувŠти, чергŸю, чергŸєш
черевšк, р. черевšка, мн. чере

вšки, р. черевšків
черевšчок, р. черевšчка,  
мн. черевšчки, р. черевšчків
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ядр япо

ядрœ, р. ядрŠ, мн. ќдра, р. ќдер

ќдерн ий (пов’язаний з атом-
ним ядром)

ќдерн ий і ядŒрний (з пов
ним ядром)

ќдерно-енергетšчн ий

ядŒрц е , р. ядŒрця, р. мн. 
ядŒ рець

ядрœв ий
язšк, р. язикŠ

язикŠт ий

язикœв ий

язичœк, р. язичкŠ
яйцŒ, р. яйцќ,  мн. ќйця,  

р. я½ць, д. ќйцям

я½чк о , р. я½чка, р. мн. я½чок

я½чн я , р. я½чні, ор. я½чнею
якšй-нŒбудь, якŠнŒбудь, якŒ

нŒбудь
якšйсь-то, якŠсьто, якŒсьто
ќкір, р. ќкоря, ор. ќкорем, мн. 

якор¼, р. якор¼в, д. якорќм

якірŒць, р. якірцќ, ор. якір
цŒм

ќкість, р. ќкості, ор. ќкістю

ќкісн ий
якнайб¼льший

якнайб¼льше, присл.
якнаймŒнший

якнаймŒнше, присл.
як-нŒбудь, присл.
як-не-ќк, незм.

ќкось, присл. (якнебудь)
ќкось і якœсь, присл. (одного 

разу)
як-œт, спол.
якрŠз, присл., част.
якщœ, спол.
ялšна, р. ялšни

ялšнк а , д. і м. ялšнці, р. мн. 
ялšнок

ялšнков ий і ялинкœвий
ќма, р. ќми

ќмк а , д. і м. ќмці, мн. ямкš, 
р. ямœк

ямкувŠт ий
ямб, р. ќмба
ќнгол, р. ќнгола

янголšн ий

ќнгольськ ий

янгол ќ , р. янголќти, ор. ян
го лќм, мн. янголќта

яничŠр, р. яничŠра
янтŠр, р. янтар£, ор. янтарŒм

янтарŒв ий

янтŠрн ий

янтŠрножœвт ий
Япœнія, р. Япœнії, ор. Япœнією

япœнець, р. япœнця, ор. япœн
цем, р. мн. япœнців

япœнк а , д. і м. япœнці, р. мн. 
япœнок

япœнськ ий
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ящіяри

ќрий

ярин Š , р. яринš

яровин Š , р. яровинš
ярлšк, р. ярликŠ

ярличœк, р. ярличкŠ
ќрмарок, р. ќрмарку,  мн. яр

мар кš, р. ярмарк¼в

ярмаркœв ий

ярмаркувŠти, ярмаркŸю, яр
маркŸєш

ќсен, р. ќсена, мн. ясенš, р. ясе 
н¼в і ќсень, р. ќсеня, ор. ќсе- 
нем

ясенœв ий і ясенŒвий
яскрŠвий

яскрŠвість, р. яскрŠвості,  
ор. яскрŠвістю

яскрŠвоб¼л ий
ќсла, р. ќсел, д. ќслам

ќсельн ий і ясŒльний
ќсний і яснšй

яснŒньк ий

ќсність, р. ќсності, ор. ќс-
ністю

ясн¼шати, ясн¼шаю, ясн¼
шаєш
ќсно-б¼л ий
ясновšдець, р. ясновšдця, 
ор. ясновšдцем

яснозœр ий
ќструб, р. ќструба, мн. яструбš, 

р. яструб¼в
ячм¼нь1, р. ячмŒню, ор. ячмŒ

нем, мн. ячмен¼, р. ячмен¼в 
(злак)

ячм¼нь2, р. ячменќ, ор. ячменŒм, 
мн. ячмен¼, р. ячмен¼в (хво
роба)

ќщик, р. ќщика,  мн. ящикš,  
р. ящик¼в
ќщичок, р. ќщичка, мн. ящич 
кš, р. ящичк¼в

ќщірка, р. ќщірки, д. і м. ќщір-
ці, мн. ящіркš, р. ящірœк
ќщірочк а , д. і м. ќщірочці, 
мн. ящірочкš, р. ящірочœк
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