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Передмова

Íайпрекрасніше слово — коли воно зву-
чить прироäно, нормально, так, як йоãо 
створив нароä. Що правильніше ми ãо-
воритимемо, то вищою буäе наша мовна 
культура… Íа сторожі культури мови — 
словники, ãраматики, правописи. 

Антоніна Матвієнко

Досконало вивчити буäь-яку мову, в тому числi i свою, рiäну, 
неможливо без словникiв — орфоãрафiчних, синонiмiчних, фра-
зео лоãiчних, орфоепiчних, термiнолоãiчних, тлумачних та баãатьох 
iнших.

Така потреба є й у молоäших школярiв, якi тiльки починають 
засвоювати таїну рiäної мови. Íа цьому нелеãкому шляху пiзнання 
їм i має прислужитися наш тлумачний словник.

У ньому навеäено чимало слiв, у хоäi тлумачення яких виника-
ють певнi труäнощi. Це слова з абстрактним значенням (власнiсть, 
гостина, гордiсть, дiйснiсть, лихолiття, турбота), баãатозначнi слова 
(брусок, герой, дощовик, тягар), омонiмiчнi слова (вид, гольф, рись, поля-
ни, верства, гармонiя, тур), слова iншомовноãо похоäження (асоцiацiя, 
аукцiон, банкрут, бестселер, бюджет, бутафорiя, кантата).

У словнику широко преäставлена мовознавча та лiтературознавча 
термiнолоãiчна лексика, пропонована проãрамою äо активноãо 
вживання учнями 1–4 класiв. Є також чимало заãальновживаних 
термiнiв, пов’язаних iз сучасним розвитком науки i технiки.

Даний словник створений на основi «Шкiльноãо тлумачноãо 
словника української мови (äля початкових класiв)», опублiкованоãо 
тернопiльським виäавництвом «Збруч» у 1995 роцi. Фактичний ма-
терiал значною мiрою уточнено i äоповнено авторським колективом 
виäавництва «Íавчальна книãа — Áоãäан».

Рецензенти:
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та метоäики її виклаäання Тернопiльськоãо нацiональноãо пеäаãоãiчноãо 
унiверситету iменi В. Гнатюка  

Гузар Олена Володимирiвна

канäиäат фiлолоãiчних наук, в. о. äоцента кафеäри теорiї  
i метоäик початковоãо навчання Рiвненськоãо äержавноãо  

ãуманiтарноãо унiверситету  
Суржук Тетяна Борисiвна

Ш86

Охороняється законом про авторське право.
Жодна частина цього видання не може бути відтворена
в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва.

Серію «Словничок школяра» засновано 2010 року.



абажŸр, ім., ч., абажŸра; мн. 
аба жŸ ри, абажŸрів. Ковпак 
на лампу. Навколо самітньої 
лампочки з зеленим абажуром 
неспокійно б’ється маленький 
ніч ний метелик (О. Донченко).

абŒтка, ім., ж., абŒтки; мн. 
абŒтки, абŒток. 1. Сукупність 
літер якої-небуäь мови, роз-
міщених в усталеному по-
ряäку; алфавіт, азбука. // За 
абеткою — за поряä ком букв 
(літер), прийнятим в абет ці (в 
алфавіті, в азбуці). У словниках 
слова розміщені за абеткою (за 
алфавітом). 2. Книжка äля на-
вчання ãра моти; буквар. Пер-
шокласники з цікавістю роз -
глядали свою першу книжку —  
абет ку (буквар).

абŒтковий, -а, -е. Прикм. äо 
абŒт ка; алфавітний. Слова у 
словниках розміщені в абетко-
вому порядку.

абзŠц, ім., ч., абзŠцу; мн. аб-
зŠци, аб зŠців. 1. Віäступ упра-
во переä початком новоãо 
ряäка äля віäмежування оä-

нієї частини тексту віä ін шої. 
Почати новий рядок з аб зацу.  
2. Частина тексту між такими 
віäступами. У цьо му оповіданні 
лише чотири абзаци.

абšяк, присл. Як-небуäь, сяк-
так, неäбало. Розташу вались 
абияк, на швидку... (М. Ко цю-
бинський).

абонемŒнт, ім., ч., абоне мŒн та; 
мн. абонемŒнти, абоне мŒнтів. 
Право користуватися чим-не-
буäь (книжками з бібліотеки, 
місцем у театрі або концертно-
му залі, катком, басейном і т. 
ін.) на певний термін, а також 
äокумент, який засвіäчує це 
право. Читаць кий або немент.

абонŒнт, ім., ч., абонŒнта; мн. 
або нŒнти. Той, хто користу-
ється абонементом. Абонентів 
повідомили про додаткові по-
слуги.

авœська, ім., ж., авœськи; мн. 
авœ сь ки. Плетена чи зв’язана 
з товс тих ниток торбинка, 
при значена äля користування 
в побуті; сітка.

А а

АПерелiк умовних скорочень

дiєсл. — äiєслово
ж. — жiночий рiä
заст. — застаріле
iм. — iменник
мн. — множина
напр. — наприклаä
нар. тв. — нароäна творчість
невiдм. — невiäмiнюване слово
одн. — оäнина
перев. — переважно
перен. — переносне значення

прикм. — прикметник
присл. — прислiвник
род. в. — роäовий вiäмiнок
розм. — розмовне
с. — сереäнiй рiä
спор. — споріäнений
спорт. — спортивний термiн
числ. — числiвник
ч. — чоловiчий рiä
I — перша äiєвiäмiна
II — äруãа äiєвiäмiна

умовнi Позначення

// — äля виäiлення вiäтiнкiв у межах оäноãо значення
n — äля позначення термiнолоãiчних словосполучень
 — äля виäiлення фразеолоãiзмiв

абажŸр авœська
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автобіогрŠфія, ім., ж., автобіо-
ãрŠфії; мн. автобіоãрŠфії, 
автобіо ãрŠфій. Опис своãо 
життя. // Літературний жанр, 
ãоловним ãероєм якоãо є сам 
автор. Серед документів для 
вступу людини у навчальний 
заклад чи влаштування на 
робо ту мусить бути і її авто-
біографія.

автобіографјчний твір. Твір, 
в яко   му письменник описує 
власне жит тя. Вірш Т. Шевчен-
ка «Мені три надцятий мина -
ло» — автобіографічний.

автœграф, ім., ч., автœãрафа; 
мн. ав тœãрафи, автœãрафів.  
1. Текст, власноручно написа-
ний автором. 2. Власноручний 
піäпис, напис на книзі, фото-
ãрафії і т. ін. Після концерту 
співаки роздавали автографи 
своїм прихильникам.

автокефŠлія, ім., ж., автоке-
фŠ лії; тільки одн. Повне са-
мовряäування церкви, її не-
залежність віä ін  ших єäи-
новірних церков. Авто кефалія 
має іншу назву — авто кефальна 
церква.

автомŠт, ім., ч., автомŠта; мн. ав-
томŠти, автомŠтів. 1. Машина  
або прилаä, що виконує ро-
боту без участі люäини. На 
су часних за  водах працюють 
ав то мати. 2. Виä ручної 

зброї. Безперервно строчив 
авто мат.

автонавантŠжувач, ім., ч., ав  то - 
навантŠжувача; мн. ав тона ван-
тŠжувачі. Машина на автомо-
більному хоäу äля вантажних 
робіт. На будівництві працював 
автонавантажувач.

автопŠрк, ім., ч., автопŠрку; мн. 
ав то пŠрки. 1. Сукупність різних 
виäів автомобільноãо транспор-
ту. Міський автопарк поповнився 
авто мобілями. 2. Місце стоян-
ки, ре монту і обслуãовування 
автомобілів. Машини виїхали з 
авто парку.

автопортрŒт, ім., ч., авто порт-
рŒта; мн. автопортрŒти. Пор-
трет люäини, створений нею 
самою. Він любив малювати 
сам себе, тому в ньо го багато 
автопортретів.

автопробјг, ім., ч., автопроб¼ãу; 
мн. автопроб¼ãи. Переміщення 
або змаãання на автомобі-
лях. Автопробіг тривав кілька 
днів.

Šвтор, ім., ч., Šвтора; мн. авторš. 
Особа, яка написала наукову 
працю, твір, картину або роз-
робила про ект, план. Наталя 
Забіла — ав   тор поезій для ді-
тей.

авторитŒт, ім., ч., авторитŒту; 
тіль ки одн. Заãальне визнання 
особи, колективу. Від тебе са-

мого, від роботи твоєї, від по-
ведінки за  лежить, який у тебе 
буде авто ритет (В. Собко).

Šвторське мœвлення. Текст,  
у якому автор безпосереäньо 
(віä своãо імені) характеризує 
зображувані поäії та образи. 
З великою увагою слухаємо 
по радіо авторське мовлення 
укра  їнсь кого письменника Воло-
дими ра Яворівського.

автострŠда, ім., ж., автострŠäи; 
мн. автострŠäи, автострŠä. 
Широка äороãа з тверäим 
по криттям äля швиäкоãо ав-
томобільноãо руху. З правого 
боку над автострадою нависли 
ліси (О. Гончар).

автофургœн, ім., ч., автофур-
ãœна; мн. автофурãœни. Авто-
машина, спеціально облаäна-
на äля переве зення вантажів. 
До магазину під’ї хав автофур-
гон зі свіжим хлібом.

агŒнт, ім., ч., аãŒнта; мн. аãŒнти.  
1. Особа, яка äіє за äорученням 
äер жави, орãанізації, установи. 
Стра  ховий агент. 2. Таєм ний 
співробітник орãанів розвіäки 
якої-небуäь äержави. Агент 
іно зем   ної розвідки.

агронœм, ім., ч., аãронœма; мн. 
аãро нœми. Спеціаліст сільсь-
ко  ãоспоäарськоãо вироб-
ництва. Агроном дає поради, 
як нам сіяти й орати, як лани 

оберігати від усяких шкідників, 
бур’янів та ховрахів (М. По-
знанська).

Šґрус, ім., ч., Šґрусу; тільки одн. 
Кущова рослина з колючими 
ãілками та кисло-солоäкими 
яãоäа ми. Ягоди аґрусу смачні.

адміністратšвний, -а, -е, прикм. 
Який виконується за розпоря-
ä  жен ням орãанів влаäи. Адмі-
ністративний поділ України.

адмірŠл, ім., ч., аäмірŠла; мн. 
аä мірŠли. Звання вищоãо ко-
манäноãо склаäу війсь ково-
морськоãо флоту, а також 
осо ба, яка має це звання. 
Мо  ря ки на катері, яким прибув 
адмірал, теж стали струнко 
(В. Кучер).

Šдрес, ім., ч., Šäреса; мн. аäресš. 
Письмове ювілейне привітан-
ня особі, установі. Ювілярові 
вручили вітальний адрес.

адрŒса, ім., ж., аäрŒси; мн. 
аäрŒси. Місце проживання 
особи або розташування уста-
нови. // Íапис на конверті, 
телеãрамі тощо. Пра вильно 
пи шіть адресу.

адресŠнт, ім., ч., аäресŠнта; мн. 
аä ресŠнти, аäресŠнтів. Той, 
хто аä ре сує, посилає кому-
небуäь лист, телеãраму і т. ін.; 
віäправник.

адресŠт, ім., ч., аäресŠта; мн. 
аä ресŠти, аäресŠтів. Той, кому 
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автобіогрŠфія, ім., ж., автобіо-
ãрŠфії; мн. автобіоãрŠфії, 
автобіо ãрŠфій. Опис своãо 
життя. // Літературний жанр, 
ãоловним ãероєм якоãо є сам 
автор. Серед документів для 
вступу людини у навчальний 
заклад чи влаштування на 
робо ту мусить бути і її авто-
біографія.

автобіографјчний твір. Твір, 
в яко   му письменник описує 
власне жит тя. Вірш Т. Шевчен-
ка «Мені три надцятий мина -
ло» — автобіографічний.

автœграф, ім., ч., автœãрафа; 
мн. ав тœãрафи, автœãрафів.  
1. Текст, власноручно написа-
ний автором. 2. Власноручний 
піäпис, напис на книзі, фото-
ãрафії і т. ін. Після концерту 
співаки роздавали автографи 
своїм прихильникам.

автокефŠлія, ім., ж., автоке-
фŠ лії; тільки одн. Повне са-
мовряäування церкви, її не-
залежність віä ін  ших єäи-
новірних церков. Авто кефалія 
має іншу назву — авто кефальна 
церква.

автомŠт, ім., ч., автомŠта; мн. ав-
томŠти, автомŠтів. 1. Машина  
або прилаä, що виконує ро-
боту без участі люäини. На 
су часних за  водах працюють 
ав то мати. 2. Виä ручної 

зброї. Безперервно строчив 
авто мат.

автонавантŠжувач, ім., ч., ав  то - 
навантŠжувача; мн. ав тона ван-
тŠжувачі. Машина на автомо-
більному хоäу äля вантажних 
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автопŠрк, ім., ч., автопŠрку; мн. 
ав то пŠрки. 1. Сукупність різних 
виäів автомобільноãо транспор-
ту. Міський автопарк поповнився 
авто мобілями. 2. Місце стоян-
ки, ре монту і обслуãовування 
автомобілів. Машини виїхали з 
авто парку.

автопортрŒт, ім., ч., авто порт-
рŒта; мн. автопортрŒти. Пор-
трет люäини, створений нею 
самою. Він любив малювати 
сам себе, тому в ньо го багато 
автопортретів.

автопробјг, ім., ч., автопроб¼ãу; 
мн. автопроб¼ãи. Переміщення 
або змаãання на автомобі-
лях. Автопробіг тривав кілька 
днів.

Šвтор, ім., ч., Šвтора; мн. авторš. 
Особа, яка написала наукову 
працю, твір, картину або роз-
робила про ект, план. Наталя 
Забіла — ав   тор поезій для ді-
тей.

авторитŒт, ім., ч., авторитŒту; 
тіль ки одн. Заãальне визнання 
особи, колективу. Від тебе са-

мого, від роботи твоєї, від по-
ведінки за  лежить, який у тебе 
буде авто ритет (В. Собко).

Šвторське мœвлення. Текст,  
у якому автор безпосереäньо 
(віä своãо імені) характеризує 
зображувані поäії та образи. 
З великою увагою слухаємо 
по радіо авторське мовлення 
укра  їнсь кого письменника Воло-
дими ра Яворівського.

автострŠда, ім., ж., автострŠäи; 
мн. автострŠäи, автострŠä. 
Широка äороãа з тверäим 
по криттям äля швиäкоãо ав-
томобільноãо руху. З правого 
боку над автострадою нависли 
ліси (О. Гончар).

автофургœн, ім., ч., автофур-
ãœна; мн. автофурãœни. Авто-
машина, спеціально облаäна-
на äля переве зення вантажів. 
До магазину під’ї хав автофур-
гон зі свіжим хлібом.

агŒнт, ім., ч., аãŒнта; мн. аãŒнти.  
1. Особа, яка äіє за äорученням 
äер жави, орãанізації, установи. 
Стра  ховий агент. 2. Таєм ний 
співробітник орãанів розвіäки 
якої-небуäь äержави. Агент 
іно зем   ної розвідки.

агронœм, ім., ч., аãронœма; мн. 
аãро нœми. Спеціаліст сільсь-
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ністративний поділ України.

адмірŠл, ім., ч., аäмірŠла; мн. 
аä мірŠли. Звання вищоãо ко-
манäноãо склаäу війсь ково-
морськоãо флоту, а також 
осо ба, яка має це звання. 
Мо  ря ки на катері, яким прибув 
адмірал, теж стали струнко 
(В. Кучер).

Šдрес, ім., ч., Šäреса; мн. аäресš. 
Письмове ювілейне привітан-
ня особі, установі. Ювілярові 
вручили вітальний адрес.

адрŒса, ім., ж., аäрŒси; мн. 
аäрŒси. Місце проживання 
особи або розташування уста-
нови. // Íапис на конверті, 
телеãрамі тощо. Пра вильно 
пи шіть адресу.

адресŠнт, ім., ч., аäресŠнта; мн. 
аä ресŠнти, аäресŠнтів. Той, 
хто аä ре сує, посилає кому-
небуäь лист, телеãраму і т. ін.; 
віäправник.

адресŠт, ім., ч., аäресŠта; мн. 
аä ресŠти, аäресŠтів. Той, кому 
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аäресується, посилається лист, 
телеãрама і т. ін.; оäержувач.

адресувŠти, дієсл., аäресŸю, 
аäре сŸєш; мн . аäресŸєте, 
аäресŸють. Посилати (лист, 
телеãраму і т. ін.) на певну 
аäресу; писати аäресу.

аерœбіка, ім., ж., аерœбіки; 
тільки одн. Система ритміч-
них ãімнастичних вправ піä 
музику, в хо äi виконання 
яких орãанізм зба  ãачується 
киснем. Заняття з аеро біки 
набули масового поши рення.

аеродрœм, ім., ч., аероäрœму; 
мн. ае ро äрœми. Місце стоян-
ки, зльоту й посаäки літаків. 
Важкий срібний літак пройшов 
низько над аеродромом (В. Соб - 
ко).

аеропœрт, ім., ч., аеропœрту; 
мн. ае ро портš. Аероäром, об-
лаäнаний усім необхіäним äля 
забезпечення польотів (вок зал, 
каси і т. ін.). Нарешті тролей-
бус зробив коло, і ось він — ки-
ївський аеропорт (В. Собко).

аеросŠни, ім., аеросанŒй; тіль-
ки мн. Самохіäні сани, які 
ру хаються за äопомоãою по-
вітряноãо ãвинта. Тепер у роз-
по рядженні по ляр ників — кри-
голами, авіація, аеро   сани, всюди-
ходи, радіозв’язок (З жур   налу).

ажŸрний, -а, -е, прикм. Мере-
живний, просвітчастий, ви  -

тонче ний. Перед очима ви  ро с -
та  ли дивовижні будинки з ажур-
ними балконами (О. Гу реїв).

Šзбука, ім., ж., Šзбуки; мн. 
Šзбуки. Див.: абŒтка.

Šзбучний, -а, -е. 1. Прикм. äо 
Šзбу ка; алфав¼тний; абŒтковий. 
2. Усім äобре віäомий. Це 
стало вже азбучною істиною.

™зія, ім., ж., Азії; тільки одн. 
Íайбільша за площею части-
на світу. Азія — одна з шести 
частин світу.

акварŒль, ім., ж., акварŒлі, аква-
рŒл лю; мн. акварŒлі, акварŒ-
лей. 1. Клейові фарби, які роз-
воäять воäою. Портрет, на-
мальований аквареллю. 2. Кар - 
тина, малюнок, виконані та-
кими фарбами. На виставці 
були представлені найкращі 
акварелі художника. 3. Корот-
кий, фраãментований літера-
турний твір, асоційований  
малярством, коли безпосе-
реäнє вра   ження переäається  
в тонких пластично-зорових 
образах; шкіц, об разœк, етЈä.

аквŠріум, ім., ч., аквŠріума; мн. 
аквŠріуми. Прозора посуäина 
äля утримання й розвеäення 
риб, воäяних тварин і рослин. 
Юрчик по казував усім новий 
акваріум з ма ле сенькими риб-
ками (Л. Смілян ський).

акліматизŠція, ім., ж., аклімати-

зŠції; тільки одн. Пристосуван-
ня люäей, рослин або тварин 
äо но вих умов. Після акліма-
тизації пальму висадили у від-
критий ґрунт.

акредитšв, ім., ч., акреäитšва; 
мн. акреäитšви. Грошовий 
äокумент, що являє собою 
наказ оäноãо бан ку іншому 
сплатити певну суму власни-
кові äокумента. Перед ві д’їз-
дом заскочила до каси, взяла 
кіль ка акредитивів (І. Ле).

акровјрш, ім., ч., акров¼рша; мн. 
акро  вірш¼, акровірш¼в. Вірш,  
у яко му перші літери ряäків 
утворюють слово або речення; 
акро стих.
Мила, рідна, дорога,
Ангел щедрості й добра,
Тиха радість для дитини.
У тяжкі й сумні хвилини
Словом щирим розважає,
Як сонечко, зігріває.

аксіœма, ім., ж., аксіœми; мн. 
аксіœ ми, аксіœм. Суäження, 
правäи вість (істинність) якоãо 
є само оче виäною. Тверäжен-
ня, яке при й ма ється без äо-
веäення.

акт, ім., ч., Šкту; мн. Šкти, 
Šк тів. 1. Дія, по äія, вчинок. 
Бла го дійний акт. 2. Закінчена 
частина театральної вистави. 
Актори чудово зіграли останній 
акт. 3. Род. Šкта. Указ, поста-

нова äержавноãо, суспіль ноãо 
значення. Сів голова на своє 
місце за столом, звелів ра хів-
никові акта складати (А. Го - 
ловко).

актšвний, -а, -е, прикм. Який 
бере äіяльну участь у чому-не -
буäь. Активний член гуртка.

Šктовий, -а, -е, прикм. ™кто
вий зал — зал äля урочистих 
зборів у нав ча ль них заклаäах, 
установах; актова зала. В ак-
товій залі зібралися учас ники 
зборів.

актуŠльний, -а, -е, прикм. Важ-
ливий äля äаноãо часу; який 
віä  по віäає потребам сучаснос-
ті. Газети розповідають про 
актуальні події сьогодення.

актуŠльність худœжнього твœру. 
Віä повіäність твору потребам  
і сма кам читачів тоãо часу, 
коли твір на писаний або пе-
ребуває у процесі читання. 
Довершені художні твори, на-
повнені загальнолюдським зміс-
том, збе рігають актуальність 
для читачів різних епох.

акŸла, ім., ж., акŸли; мн. акŸли. 
Ве лика хижа морська риба. 
Раптом з’явилася акула.

акцŒнт, ім., ч., акцŒнту; мн. ак-
цŒнти, акцŒнтів. Своєріäний 
характер ви мови, власти в ий 
певній мові чи люäині. Він го-
ворив правильною укра їн сь   кою 
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аäресується, посилається лист, 
телеãрама і т. ін.; оäержувач.

адресувŠти, дієсл., аäресŸю, 
аäре сŸєш; мн . аäресŸєте, 
аäресŸють. Посилати (лист, 
телеãраму і т. ін.) на певну 
аäресу; писати аäресу.

аерœбіка, ім., ж., аерœбіки; 
тільки одн. Система ритміч-
них ãімнастичних вправ піä 
музику, в хо äi виконання 
яких орãанізм зба  ãачується 
киснем. Заняття з аеро біки 
набули масового поши рення.

аеродрœм, ім., ч., аероäрœму; 
мн. ае ро äрœми. Місце стоян-
ки, зльоту й посаäки літаків. 
Важкий срібний літак пройшов 
низько над аеродромом (В. Соб - 
ко).

аеропœрт, ім., ч., аеропœрту; 
мн. ае ро портš. Аероäром, об-
лаäнаний усім необхіäним äля 
забезпечення польотів (вок зал, 
каси і т. ін.). Нарешті тролей-
бус зробив коло, і ось він — ки-
ївський аеропорт (В. Собко).

аеросŠни, ім., аеросанŒй; тіль-
ки мн. Самохіäні сани, які 
ру хаються за äопомоãою по-
вітряноãо ãвинта. Тепер у роз-
по рядженні по ляр ників — кри-
голами, авіація, аеро   сани, всюди-
ходи, радіозв’язок (З жур   налу).

ажŸрний, -а, -е, прикм. Мере-
живний, просвітчастий, ви  -

тонче ний. Перед очима ви  ро с -
та  ли дивовижні будинки з ажур-
ними балконами (О. Гу реїв).

Šзбука, ім., ж., Šзбуки; мн. 
Šзбуки. Див.: абŒтка.

Šзбучний, -а, -е. 1. Прикм. äо 
Šзбу ка; алфав¼тний; абŒтковий. 
2. Усім äобре віäомий. Це 
стало вже азбучною істиною.

™зія, ім., ж., Азії; тільки одн. 
Íайбільша за площею части-
на світу. Азія — одна з шести 
частин світу.

акварŒль, ім., ж., акварŒлі, аква-
рŒл лю; мн. акварŒлі, акварŒ-
лей. 1. Клейові фарби, які роз-
воäять воäою. Портрет, на-
мальований аквареллю. 2. Кар - 
тина, малюнок, виконані та-
кими фарбами. На виставці 
були представлені найкращі 
акварелі художника. 3. Корот-
кий, фраãментований літера-
турний твір, асоційований  
малярством, коли безпосе-
реäнє вра   ження переäається  
в тонких пластично-зорових 
образах; шкіц, об разœк, етЈä.

аквŠріум, ім., ч., аквŠріума; мн. 
аквŠріуми. Прозора посуäина 
äля утримання й розвеäення 
риб, воäяних тварин і рослин. 
Юрчик по казував усім новий 
акваріум з ма ле сенькими риб-
ками (Л. Смілян ський).

акліматизŠція, ім., ж., аклімати-

зŠції; тільки одн. Пристосуван-
ня люäей, рослин або тварин 
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правäи вість (істинність) якоãо 
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мовою, без акцен ту. //Ро би ти 
акцент на чомусь — піä  крес -
лю ва ти яку-небуäь äум ку, 
звер    тати особливу уваãу на що-
не буäь. Акцентувати увагу.

акцšз, ім., ч., акцšзу; мн. ак-
цšзи. Виä непрямоãо поäатку 
на проäук ти масовоãо спо-
живання (тютюн, ãорілку, 
цукор тощо). Уряд ввів ак циз 
на тютюнові вироби.

Šкція, ім., ж., Šкції; мн. Šкції, 
Šк цій. Цінний папір, який äає 
пра во йоãо власникові на участь  
у справах і прибутках піäпри-
ємст ва. Акції може придбати 
кожен.

алгорšтм, ім., ч., алãорšтму; 
мн. ал ãорšтми, алãорšтмів. 
Детальний і зрозумілий опис 
посліäов ності (крок за кро-
ком) виконання завäання. 
На уроках мови алгоритми 
найчастіше використовують 
під час перевірки правильності 
написання.

алегœрія, ім., ж., алеãœрії. Спо-
сіб хуäожньоãо віäтворення 
реальних осіб, явищ і преäме-
тів через образи тварин. Але-
ãорія найкраще виявляється в 
байках і сатиричних творах, äе 
висміюється неãіäна повеäін-
ка люäей. Байки ґрунтуються 
на алегорії.

алŒя, ім., ж., алŒї; мн. алŒї, 

алŒй. До  ріжка в парку або в 
саäу, обса äжена з обох боків 
äеревами, ку  щами. 

алфавјт, ім., ч., алфав¼ту; мн. 
алфа в¼ти. Див.: абŒтка.

алфавјтний, -а, -е, прикм. äо 
алфа вјт. У книзі вміщено ал-
фавітний по кажчик авторів. 
// Алфавітний по ряäок — 
поряäок, за яким розміщені 
букви алфавіту. У словнику 
слова розміщені в алфавітному 
порядку.

альпінјст, ім., ч., альпін¼ста; мн. 
аль    пін¼сти. Спортсмен, який 
схоäить на важкоäоступні 
ãірсь кі вер  шини. Альпіністи 
повернулися в та  бір.
альќнс, ім., ч., альќнсу; мн. 
аль ќн си. Союз, об’єднання 
на основі äо   ãовірних зобо-
в’язань. Альянс держав.

алюмјній, ім., ч., алюм¼нію; 
тільки одн. Леãкий сріблясто-
бiлий ме тал. Алюміній широко 
використо вується в літакобу-
дуванні (З жур налу).

амŠторський теŠтр. Театр, у яко- 
му ãрають не професійні ак-
то ри, а ша нувальники сце-
нічноãо мистецтва.

анŠліз, ім., ч., анŠлізу; мн. анŠ-
лізи, анŠлізів. Розчленування 
чоãо-небуäь на скла äові части-
ни. Аналіз звуко вої будови слова. 
Аналіз худож нього твору.

аналогјчний, -а, -е, прикм. 
Дуже по äібний, схожий. Ана-
логічний випадок стався зі 
мною і цього року: я знову за-
блукав у лісі.

аналœгія, ім., ж., аналœãії; мн. 
ана лœãії, аналœãій. 1. По  äіб-
ність, схожість у чо му-небуäь 
між преäметами, явищами, 
поняттями. 2. Ви с новок, зро-
блений на піäставі схожості, 
поäібності у чому-небуäь 
преäметів, явищ, понять. 

анŠфора, ім., ж., анŠфори. 
Повторення тих самих зву-
ків, слів, речень на початку 
äвох або кількох суміжних 
ряäків, строф, фраз, абзаців. 
Чи я в лузі не калина була? Чи 
я в лузі не червона була? (Укр. 
нар. пісня).

анекдœт, ім., ч., анекäœта; мн. 
анек äœти, анекäœтів. 1. Ко-
ротка жартів лива (зäебільшоãо 
виãаäана) оповіäь про яку-
небуäь смішну поäію. Я люблю 
слухати анекдоти у виконанні 
талановитих ар тистів. 2. Ку-
меäний випаäок, по äія або 
приãоäа.

анемœна, ім., ж., анемœни; 
мн. ане  мœни. Оäна з перших 
весня них рослин з квітками 
білоãо або жов тоãо кольору. 
То тут, то там гол у біли зір-
часті квіти пролісків, жовті-

ли острівки ранньої анемони  
(М. Ру äенко).

анімалјст, ім., ч., анімал¼ста; 
мн. ані мал¼сти, анімал¼стів. 
Хуäожник, різь бяр або скуль-
птор, який у сво їх творах зо-
бражує тварин. Тала новитий 
анімаліст.

анонјм, ім., ч., анон¼ма, ано-
н¼мом; мн. анон¼ми, анон¼мів. 
1. Автор лис   та або твору, який 
не назвав своãо прізвища.  
2. Лист або твір, на якому не 
заз начено прізвища ав тора; 
лист або твір невіäомоãо ав-
тора.

анонјмний, -а, -е, прикм. Íе-
віäомо ким написаний, не 
піäписаний; безіменний. Ано-
німний лист.

анотŠція, ім., ж., анотŠції; мн. 
ано  тŠції, анотŠцій. Коротка 
характеристика змісту книãи, 
статті тощо. Мою увагу при-
вернула ця анотація.

ансŠмбль, ім. ч., ансŠмблю; 
мн . ансŠмблі, ансŠмблів.  
1. Група співа ків, музикантів 
або танцюристів, що ви-
ступає як єäиний хуäожній 
колектив. Ансамбль «Краяни» 
дуже популярний на Галичині.  
2. Сукуп  ність буäівель, споруä 
та ін. Архітектурний ансамбль 
мікрорайону.

антарктšда, ім., ж., Антар к-
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тšäи; тільки одн. Материк у 
півäенній час тині земн ої кулі. 
Антарктида —  це країна вічної 
криги.

антŒна, ім., ж., антŒни; мн. 
антŒни. Пристрій äля випро-
мінювання або приймання 
раäіохвиль. Телевізійна супут-
никова антена.

антилœпа, ім., ж., антилœпи; 
мн. ан  тилœпи, антилœп. Жуйна 
парно копитна тварина, яка 
живе на пів äні. Далеко, на са-
мому крайнебі, паслися гурти-
ком гіллясторогі олені, зебри та 
антилопи (О. Гончар).

антитŒза, ім., ж., антитŒзи; 
мн. ан ти тŒзи, антитŒз. Про-
тилежність, про  тиставлення. 
// Стилістичний прийом, 
що поляãає у зіставленні 
протилежних äумок або об-
разів äля піäсилення вра-
ження. Íапр.: у назві твору  
М. Стель маха є антитеза —  
«Правда і кривда»; у нароäній 
твор чості — «Кров людська — 
не во диця» тощо.

антолœгія, ім., ж., антолœãії; мн. 
антолœãії, антолœãій. Збірка 
творів (переважно віршів) 
певноãо жан ру чи літератур-
ноãо періоäу, але різних ав-
торів. Було б цікаво створити 
антологію віршів, написаних 
дітьми.

антœнівка, ім., ж., антœнівки; 
тільки одн. Сорт яблук із 
кис ло-солоä кими запашними 
пло äами. У ха ті пахло анто-
нівкою.

антœніми, ім., антœнімів; мн. 
(одн. антœнім, антœніма). Па-
ри слів із протилежним зна-
ченням (день — ніч, білий —  
чорний).

антонімјчний, -а, е. Прикм. 
äо ан  тœ  нім; протилежний за 
значен  ням. Антонімічні па - 
ри слів. n анто  німјчне знŠчен
ня — проти лежне зна чення. 
Сло во високий є антоні мом 
äо слова низький, а не високий 
не є антонімом, а лише має 
антонімічне значення.

антрŠкт, ім., ч., антрŠкту; мн. 
ант рŠкти. Перерва між äія-
ми виста  ви, концерту тощо.  
В ан трак  ті діти побігли у фойє 
(О. Іва нен  ко).

антрацšт, ім., ч., антрацšту; 
тільки одн. Оäин iз найкращих 
сортів кам’яноãо вуãілля, що 
має блискучо-чорний колір. 
Антрацит добувають у шах-
тах Донбасу.

аплікŠція, ім., ж., аплікŠції; 
мн. ап лікŠції. Виріб, виãотов-
лений спо собом нашивання 
або наклеювання на основу 
різнокольорових клап ти ків 
тканини чи паперу. На уро-

ках праці діти вчилися робити 
аплікації.

апогŒй, ім., ч., апоãŒю, апоãŒєм. 
Íай вищий ступінь розвитку 
твор чості, слави; в хуäож-
ньому творі — найãостріший 
момент розвитку поäії.

апœстроф, ім., ч., апœстрофа; 
мн. апœ строфи, апœстрофів. 
Знак у ви  ãляäі коми, який 
ставиться після приãолосноãо 
äля позначення тверäої йоãо 
вимови. Íапр.: м’яч, п’ятірка, 
в’юн, з’їзд, б’є, бур’ян, Лук’ян. 
// Апостроф ви користовується 
і äля позначен ня пропуще ноãо 
ãолосноãо. Íапр.: До ’дної ями.

арбјтр, ім., ч., арб¼тра; мн. 
арб¼три. 1. Люäина, яка äо-
помаãає розв’я зати суперечки 
і конфлікти. Арбітр висловив 
свою думку. 2. Суääя у спортив-
них змаãаннях. Арбітр зробив 
спортсменові заува ження.

аргœ, невідм. Різновиä мови 
певної ãрупи люäей, у якій 
є слова і вирази, незрозумілі 
äля сторонніх; жарãон. Кілька 
людей розмовляли між собою 
арго, чим викликали пі дозру в 
перехожих.

арšк, ім., ч., арšка; мн. арšки. 
Міс цева назва зрошувальноãо 
каналу в Сереäній Азії і Закав-
каззі. Вода незабаром ринула в 
новий арик (О. Гончар).

™рктика, ім., ж., ™рктики; 
тільки одн. Північна полярна 
область земної кулі. Дослід-
ники Арктики біля Пів нічного 
полюса спостерігають Полярну 
зорю прямо над своєю головою 
(З піäручника).

Šрмія, ім., ж., Šрмії; мн. Šрмії, 
Šр мій. 1. Збройні сили äержа-
ви. Ук раїна має свою армію. 2. 
Війсь кове з’єäнання. До скла-
ду армії входить кілька дивізій. 
3. Маса люäей, об’єäнаних 
спільною справою. Численна 
армія вчителів.

аромŠт, ім., ч., аромŠту; мн. 
аро мŠ ти. Приємний запах. 
Легкий ві те рець доносить ніж-
ний аромат цві ту черешні.

арсенŠл, ім., ч., арсенŠлу; мн. 
арсе нŠли, арсенŠлів. 1. Склаä 
зброї. Це приміщення — ко-
лишній арсе нал. 2. Великий 
запас чоãо-небуäь. Су  часна 
наука має великий ар се нал 
засобів для вивчення космосу  
(З журналу).

артŒрія, ім., ж., артŒрії; мн. 
артŒрії. 1. Суäина, що роз-
носить кров віä серця äо всіх 
орãанів. Кровоносна артерія. 
2. Важливий транспортний 
шлях між пунктами. Дніпро —  
транспортна артерія України.
артикулќція, ім., ж., артикулќ
ції. Ро бота мовних орãанів, 
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Антарктида —  це країна вічної 
криги.

антŒна, ім., ж., антŒни; мн. 
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разів äля піäсилення вра-
ження. Íапр.: у назві твору  
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2. Важливий транспортний 
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спрямо вана на вимовляння 
звука; також положення мов-
них орãанів піä час вимови 
такоãо звука. Правильно арти-
кулюйте звук о!

артилерšст, ім., ч., артилерšста; 
мн. артилерšсти. Той, хто слу-
жить в артилерії. Поки піді-
йшла пі хо та, артилеристи і 
прикордонники міцно тримали 
лінію оборони (В. Кучер).

артилŒрія, ім., ж., артилŒрії; 
тільки одн. 1. Воãнепальна 
зброя, яка вра жає противни-
ка з великої віäстані. 2. Ріä 
військ. Артилерія в бо ях пере-
мозі сте лить шлях (Íар. тв.).

Šрфа, ім., ж., Šрфи; мн. Šр-
фи, арф. Струн ний музич ний 
інстру мент, який має форму 
трикутної рами. Зда ле  ку линули 
чарівні звуки арфи.

архаѕзм, ім., ч., арха¾зму; мн. 
арха ¾зми, арха¾змів. Застаріле 
слово, мов ний зворот або ãра-
матична фор  ма, що вийшли з 
ужитку. Архаїзми мають місце 
в усіх видах і жан рах україн-
ської літератури.

архітŒктор, ім., ч., архітŒктора; 
мн. архі тŒктори. Спеціаліст, 
який про ектує буäівництво 
споруä. Ще з ди     тинства я го-
тувалася стати ар хі тек тором 
(О. Донченко). 

аршšн, ім., ч., аршšна; мн. 

аршšни. Давня міра äовжини, 
яка äорівнює приблизно 71 см.  
Аршин полотна.
асимілќція, ім., ж., асимілќ ції. 
Упоäібнення оäних звуків 
іншим. Протилежне — ди
симіляція. Під час вимови слова 
сміється відбува ється асиміля-
ція (уподібнення) зву ків, тому 
вимовляємо його сміє[ц’ц’]а.

асоціŠція, ім., ж., асоціŠції; 
мн .  асо  ціŠції, асоціŠцій. 
Об’єäнання осіб або орãані-
зацій äля äосяãнен ня спіль ної 
мети; товариство, спіл ка. Асо-
ціація спортсменів-інва лідів.

астролœгія, ім., ж., астролœãії; 
тіль ки одн. Учення про зв’я-
зок між ру хом небесних тіл  
і земними по äі ями. 

асфŠльт, ім., ч., асфŠльту.  
1. Áуäі вельний в’яжучий ма-
теріал. Майдан залили ас-
фальтом. 2. Дороãа, тротуар, 
покриті цією масою. Ден на 
спека вже почала спадати, 
але розпечений асфальт ще був 
м’який (О. Дон ченко).

атŠка, ім., ж., атŠки; мн. атŠ-
ки, атŠк. 1. Стрімкий напаä 
на воро ãа. Через десять хвилин 
повин на роз початися атака  
(Г. Тютюн ник). 2. Рішуча äія 
проти коãось. Футболісти від-
били чергову атаку.

атель½, ім., с., невідм. Май-

стерня äля пошиття оäяãу, 
взуття, а також наäання по-
бутових послуã. Ве лике ательє, 
де хотіла сфото графуватись 
Марійка, було сьогодні зачинене 
(О. Донченко).

атестŠт, ім., ч., атестŠта; мн. 
ате стŠ ти. Документ про закін-
чення навчальноãо заклаäу. 
Вручення атестатiв.

Šтлас1, iм., ч., Šтласу; мн. Šт-
ла  си. Уклаäений за певною 
системою i виäаний у формi 
альбому або книжки збiрник 
ãеоãрафiчних, iсторичних та 
iнших карт. // Збiрник та-
блиць, малюнкiв, крес лень i 
т. iн.

атлŠс2, iм., ч., атлŠсу; мн. атлŠси.
Шовкова або напiвшовкова 
тканина, блискуча i ãлаäенька 
з лицевоãо боку. // Про оäяã 
з такої тка нини.

атлŒт, ім., ч., атлŒта; мн. атлŒти. 
1. Лю  äина великої фізичної 
сили і міц ної буäови тіла. 2. 
Спортсмен, який займаєть-
ся силовими вправами. На 
міському стадіоні відбулися 
змагання атлетів.

атмосфŒра, ім., ж., атмосфŒри; 
тіль ки одн. 1. Газопоäібна 
оболон ка Землі та інших 
пла  нет. Атмо сфера подібна до 
вели чезної захис ної оболонки, 
яка, ніби щит, ото чує Землю 

(З журналу). 2. Обста новка, 
настрій. У шко лі відчу ва  ла ся 
атмосфера хвилюючої уро чис-
тос ті, в якій розпочався пер -
ший день екзаменів (О. Дон - 
чен ко).

Šтом, ім., ч., Šтома; мн. Šтоми. 
1. Оä на з найменших частин 
хімічноãо елемента. Речовини 
складаються з дуже малих час-
тинок — ато мів (З піäручника). 
2. Енер ãія, яка виäі ляється піä 
час яäерних реак цій. Енергія 
атома використовується для 
мирних цілей.

атракціœн, ім., ч., атракціœну; 
мн. ат ракціœни. 1. Íомер 
цир  кової про ãрами, який 
при  вертає уваãу ãляäачів сво-
єю незвичайністю. У цир ко-
ву програму включили новий 
атрак ціон з участю повітря-
них акробатів. 2. Розваãи в 
місцях віä починку (карусель, 
ãойäалка то що). Діти охоче 
відвідують ат ракціони.

аудiювŠння, iм., с., ауäiювŠння. 
Сприйняття та усвiäомлення 
почутоãо. Пiд час аудiювання 
учнi повиннi уважно слухати, 
запитувати, коли щось не зро-
зумiло, щоб глибоко усвiдо мити 
змiст прослуханого тексту.

аукціœн, ім., ч., аукціœну; мн. 
аук ціœни. Прилюäний проäаж 
товарів, майна, власником 
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аудiювŠння, iм., с., ауäiювŠння. 
Сприйняття та усвiäомлення 
почутоãо. Пiд час аудiювання 
учнi повиннi уважно слухати, 
запитувати, коли щось не зро-
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яких стає той, хто äає за них 
найбіль шу суму. Картина була 
куплена на аук  ціоні.

афорšзм, ім., ч., афорšзму; мн. 

афо рšзми, афорšзмів. Ко-
роткий влучний вислів, ãли-
бока äумка, пере äана стисло. 
Íапр.: Мовчання — золото.

багнœ, ім., с., баãнŠ; мн. бŠãна, 
бŠ ãон. Грузьке, болотисте міс-
це зі сто  ячою воäою. У багні 
загрузла підвода.

багœр, ім., ч., баãрŠ; мн. баãрš. 
Дов ãа äерев’яна палиця з 
металевим вістрям і ãаком. 
Човни відійшли від берега й на 
баграх та веслах тихо попливли 
по річці (Леоніä Первомай-
ський).
багрќнець, ім., ч., багрќ нцю; 
мн. багрќ нці. Густочервоний, 
пурпуровий колір. Вершини 
дерев від свічували ніжним, 
теплим багрян цем (О. Дон-
ченко).

бŠза, ім., ж., бŠзи; мн. бŠзи, 
баз. 1. Основа або опора буäь-
чоãо. По чаткова освіта —  
база для оде р  жання знань у 
стар  ших класах. 2. Установа, 
яка забезпечує постачання 
проäуктами або сировиною. 
Овочева база.

байдŸжий, -а, -е, прикм. Який 
не звер тає уваãи на коãо-, що-
небуäь. Бродять лісом хлопча-
ки малі, до дощу травневого 
байдужі (М. Ру äенко).

бŠйка1, ім., ж., бŠйки; тільки 
одн. М’яка ворсиста бавов-
няна ткани на. Вироби з байки 
теплі і зручні.

бŠйка2, ім., ж., бŠйки, (у) 
бŠй ці; мн . байкš, байœк.  

1. Íевеликий віршований або 
прозовий повчальний твір 
алеãоричноãо змісту. Байки 
Леоніда Глібова цікаві й по-
вчальні. 2. Виãаäка, розповіäь 
про те, чоãо насправäі не 
було, не може бути. Я не вірю 
в ці байки!

байкŠр, ім., ч., байкарќ , бай
карŒм; мн. байкар¼, байка р¼в. 
Той, хто пише байки. Є. Гре-
бінка — відомий український 
байкар.

байрŠк, ім., ч., байрŠку; мн. 
бай рŠки. Ліс у яру, в äолині 
або яр, схили якоãо поросли 
лісом, чаãар ником. Чоловік 
завів коней в гли бо кий байрак 
(М. Стельмах).

бŠкен, ім., ч., бŠкена; мн. бŠ-
кени. Плавучий знак, за-
кріплений на якорі, äля по-
значення небезпечних місць. 
Блимають ліхтарі на бакенах 
(О. Донченко).

баклŠн, ім., ч., баклŠна; мн. 
баклŠ ни. Воäоплавний птах 
сереä ньої величини чорноãо 
кольору (з металічним віä-
блиском). Пролетить баклан 
над морем — і одбивається в 
воді (М. Коцюбинський).

бал1, ім., ч., бŠлу, на балŸ; мн. 
балš, бал¼в. Урочистий вечір  
з танцями. Випускний бал у 
школі.

ББ

Б б
бавœвна, ім., ж., бавœвни; тільки 
одн. 1. Волокно, а також нитки  
з бавовнику. 2. Тканина з 
бавов ни.

бавœвник, ім., ч., бавœвнику; 
тільки одн. Рослина з на-
сінням, вкри тим пухнастим 
волокном, з якоãо виробля-
ють пряжу. На полі вже дозрів  
бавовник білосніжний (Í. За-
біла).

багатšр, ім., ч., багатир ќ; мн. 
баãа тир¼, баãатир¼в. Дуже ба-
ãата люäина, баãач.

багатознŠчний, -а, -е, прикм. 
Який має кілька або баãато 
значень. Сло во летить є ба-
ãатозначним. Íапр.: Журавель 
летить (пряме значення); 
думками летить десь далеко-
далеко (переносне).

багатомœвний, -а, -е, прикм.  
1. Який спілкується баãатьма 
мо ва ми. Багатомовний на-
товп. // Який виäається кіль-

кома мовами. «Коб зар» став 
багатомовною книгою. 2. Який 
любить баãато ãоворити. Чоло-
вік був таким багатомовним, 
що вже втомив усіх присутніх 
на зборах.

багатоскладœвий, -а, -е, прикм. 
Який склаäається з кількох 
(баãатьох) склаäів. Багато-
складові слова (напр.: попере-
писувати, багатопелюстко-
вий).

багатослјвний, -а, -е, прикм. 
Який містить баãато слів. Ба-
га то слівне пояснення не завжди 
є зрозумілим.

багŠття, ім., с., баãŠття; мн. 
ба ãŠт тя, баãŠть. Купа äров, 
хми   зу, що ãорить; воãнище.
На полі палахкотіло багаття 
(М. Заруäний).

багнŒт, ім., ч., баãнŒта; мн. баã-
нŒти. Колюча зброя на кін  ці 
äула рушниці; штик. Бли щали 
багнети.

афорšзм багнŒт багнœ бал1
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бал2, ім., ч., бŠла; мн. бŠли, бŠлів.  
1. Оäиниця виміру сили при-
роä ноãо явища (вітру, земле-
трусу та ін.). З моря дув силь-
ний вітер, не менш як п’ять-
шість балів (Ю. Смо лич).  
2. Оцінка успішності у навчаль-
них заклаäах. Учень одержав на 
екзамені високий бал. 3. Оцінка у 
спортивних змаãаннях. Спортс-
менка набрала десять балів.

балагŠн, ім., ч., балаãŠна; мн. 
ба лаãŠни, балаãŠнів. 1. Тимча-
сове äе рев’яне приміщення äля 
теат ральних або циркових ви-
став на площі, вулиці. 2. Леãка 
буäівля äля тимчасовоãо вико-
ристання (торãівлі та ін.); ятка, 
буäа, рунäук, намет, курінь.

балŠда, ім., ж., балŠäи; мн. 
балŠäи, балŠä. 1. Віршований 
твір на ãероїчну або казкову 
тему. Тарас Шевченко написав 
баладу «Топо ля». 2. Музичний 
твір äля ãоло су або інструмен-
та. Ми тихо слуха ли Шопенову 
баладу (М. Риль ський).

балŠкати, дієсл., І, балŠкаю, ба-
лŠ каєш, балŠкають. Говорити, 
роз мовляти, обмінюватися 
äумками. В хаті балакали 
про свої справи (І. Íечуй-Ле-
вицький).

бŠлка1, ім., ж., бŠлки; мн. бŠлки, 
бŠ лок. Яр iз полоãими схила-
ми. Чис ленні струмки мчали зі 

схилів, наповнюючи балку водою  
(А. Шиян).

бŠлка2, ім., ж., бŠлки; мн. 
бŠл ки. Дерев’яний або за-
лізний брус, який є основою 
перекриття, настилу піäлоãи, 
стелі та ін. Буди нок гурто-
житку був довгий, на од  ному 
кінці ще клали балки, а на 
дру гому вже піднімали крок ви  
(Леоніä Пер вомайський).

балотувŠтися, дієсл., І, ба ло - 
 тŸ юся, балотŸєшся; мн. ба -
лотŸєтеся, ба лотŸються. Ви  -
су  вати свою канäиäатуру на 
виборах. Балотуватися в де-
путати.

бамбŸк, ім., ч., бамбŸка; мн. 
бам бŸки. Висока тропічна 
і субтро пічна äеревопоäіб-
на рослина з по рожнистим 
колінчастим стеблом. Висо-
чезний бамбук — найвища  
в сві ті трава (М. Трублаїні).

банк, ім., ч., бŠнку; мн. бŠнки, 
бŠн ків. 1. Фінансова устано-
ва, яка провоäить операції з 
ãрішми та цінними паперами. 
Гроші вигідно зберігати у бан-
ку. 2. Сукупність äаних, віäо-
мостей з певної ãалузі. Банк 
інформації.

банкјр, ім., ч., банк¼ра; мн. 
банк¼ри. Власник банку. Бан-
кір перевірив грошові вклади.

банкрœт, банкрŸт, ім., ч., банк-

рœта, банкрŸта; мн. банк рœти, 
банкрŸти. Піäприємство або 
особа, які не мо жуть сплати-
ти борãів. Фабрику оголосили 
банкротом.

бŠня, ім., ж., бŠні; мн. бŠні, 
бань. Опуклий äах, що має 
фор му півкулі; купол. Виблис-
кують проти сонця позолочені 
церковні бані.

барŠк, ім., ч., барŠка; мн. ба-
рŠки, барŠків. Житлове при-
міщення, при значене äля 
тимчасовоãо користування.

барбарšс, ім., ч., барбарšсу; 
тільки одн. Колючий чаãар-
ник з їстів ними кислуватими 
яãоäами чер воноãо кольору, 
а також яãоäи цієї рослини. 
Червонясті гілки бар барису 
на прощання мені подаруй  
(Т. Ма сенко).

бŠрва, ім., ж., бŠрви; мн. бŠрви, 
барв. Колір, забарвлення. 
Гас нуть осінні вогневі барви  
(О. Донченко).

барвšстий, -а, -е, прикм. За-
барвлений у різні кольори. 
Барвиста райдуга п’є воду  
(В. Со  сюра).

барвјнок, ім., ч., барв¼нку; тіль-
ки одн. Трав’яниста рослина з 
вічно  зеленим листям і ãолубу-
ватими кві  тами. Барвінок цвів 
і зеленів, слав ся, розстилався  
(Т. Шевчен ко).

баргузšн, ім., ч., барãузšна; мн. 
бар  ãузšни. Північно-схіäний 
вітер на Áайкалі. Баргузин дув 
усе сильніше.

бŠржа, ім., ж., бŠржі; мн. бŠржі, 
барж. Суäно äля перевезення 
ван тажів. Поволі йде розложис-
та баржа (О. Гончар).

барикŠда, ім., ж., барикŠäи; 
мн. ба рикŠäи. Укріплення  
(з каміння, äе рев, колон і  
т. ін.), яке служить захистом 
піä час вуличних боїв. На ву-
лицях будували барикади.

барšтися, дієсл., ІІ, барЈся, 
барšшся, баритŒся, барќться. 
1. Затримуватися, бути äесь 
äовãо. Не барися, мій синочку. 
(Т. Шевченко). 2. Повільно 
äія ти, зволікати, äовãо не бра-
тися äо якої-небуäь справи. 
Із сівбою не можна баритися 
жодного дня. 3. Íаставати із 
запізненням. Цього року весна 
дуже забарилася.

баркŠс, ім., ч., баркŠса; мн. 
баркŠси, баркŠсів. 1. Великий 
баãатовесловий човен. 2. Íе-
величке портове суäно.

барœметр, ім., ч., барœметра; 
мн. ба   рœметри. Прилаä äля 
вимірювання атмосферноãо 
тиску. Баро  метр показував на 
бурю (П. Панч).

барс, ім., ч., бŠрса; мн. бŠрси. 
Великий хижий звір роäини 
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бал2, ім., ч., бŠла; мн. бŠли, бŠлів.  
1. Оäиниця виміру сили при-
роä ноãо явища (вітру, земле-
трусу та ін.). З моря дув силь-
ний вітер, не менш як п’ять-
шість балів (Ю. Смо лич).  
2. Оцінка успішності у навчаль-
них заклаäах. Учень одержав на 
екзамені високий бал. 3. Оцінка у 
спортивних змаãаннях. Спортс-
менка набрала десять балів.

балагŠн, ім., ч., балаãŠна; мн. 
ба лаãŠни, балаãŠнів. 1. Тимча-
сове äе рев’яне приміщення äля 
теат ральних або циркових ви-
став на площі, вулиці. 2. Леãка 
буäівля äля тимчасовоãо вико-
ристання (торãівлі та ін.); ятка, 
буäа, рунäук, намет, курінь.

балŠда, ім., ж., балŠäи; мн. 
балŠäи, балŠä. 1. Віршований 
твір на ãероїчну або казкову 
тему. Тарас Шевченко написав 
баладу «Топо ля». 2. Музичний 
твір äля ãоло су або інструмен-
та. Ми тихо слуха ли Шопенову 
баладу (М. Риль ський).

балŠкати, дієсл., І, балŠкаю, ба-
лŠ каєш, балŠкають. Говорити, 
роз мовляти, обмінюватися 
äумками. В хаті балакали 
про свої справи (І. Íечуй-Ле-
вицький).

бŠлка1, ім., ж., бŠлки; мн. бŠлки, 
бŠ лок. Яр iз полоãими схила-
ми. Чис ленні струмки мчали зі 

схилів, наповнюючи балку водою  
(А. Шиян).

бŠлка2, ім., ж., бŠлки; мн. 
бŠл ки. Дерев’яний або за-
лізний брус, який є основою 
перекриття, настилу піäлоãи, 
стелі та ін. Буди нок гурто-
житку був довгий, на од  ному 
кінці ще клали балки, а на 
дру гому вже піднімали крок ви  
(Леоніä Пер вомайський).

балотувŠтися, дієсл., І, ба ло - 
 тŸ юся, балотŸєшся; мн. ба -
лотŸєтеся, ба лотŸються. Ви  -
су  вати свою канäиäатуру на 
виборах. Балотуватися в де-
путати.

бамбŸк, ім., ч., бамбŸка; мн. 
бам бŸки. Висока тропічна 
і субтро пічна äеревопоäіб-
на рослина з по рожнистим 
колінчастим стеблом. Висо-
чезний бамбук — найвища  
в сві ті трава (М. Трублаїні).

банк, ім., ч., бŠнку; мн. бŠнки, 
бŠн ків. 1. Фінансова устано-
ва, яка провоäить операції з 
ãрішми та цінними паперами. 
Гроші вигідно зберігати у бан-
ку. 2. Сукупність äаних, віäо-
мостей з певної ãалузі. Банк 
інформації.

банкјр, ім., ч., банк¼ра; мн. 
банк¼ри. Власник банку. Бан-
кір перевірив грошові вклади.

банкрœт, банкрŸт, ім., ч., банк-

рœта, банкрŸта; мн. банк рœти, 
банкрŸти. Піäприємство або 
особа, які не мо жуть сплати-
ти борãів. Фабрику оголосили 
банкротом.

бŠня, ім., ж., бŠні; мн. бŠні, 
бань. Опуклий äах, що має 
фор му півкулі; купол. Виблис-
кують проти сонця позолочені 
церковні бані.

барŠк, ім., ч., барŠка; мн. ба-
рŠки, барŠків. Житлове при-
міщення, при значене äля 
тимчасовоãо користування.

барбарšс, ім., ч., барбарšсу; 
тільки одн. Колючий чаãар-
ник з їстів ними кислуватими 
яãоäами чер воноãо кольору, 
а також яãоäи цієї рослини. 
Червонясті гілки бар барису 
на прощання мені подаруй  
(Т. Ма сенко).

бŠрва, ім., ж., бŠрви; мн. бŠрви, 
барв. Колір, забарвлення. 
Гас нуть осінні вогневі барви  
(О. Донченко).

барвšстий, -а, -е, прикм. За-
барвлений у різні кольори. 
Барвиста райдуга п’є воду  
(В. Со  сюра).

барвјнок, ім., ч., барв¼нку; тіль-
ки одн. Трав’яниста рослина з 
вічно  зеленим листям і ãолубу-
ватими кві  тами. Барвінок цвів 
і зеленів, слав ся, розстилався  
(Т. Шевчен ко).

баргузšн, ім., ч., барãузšна; мн. 
бар  ãузšни. Північно-схіäний 
вітер на Áайкалі. Баргузин дув 
усе сильніше.

бŠржа, ім., ж., бŠржі; мн. бŠржі, 
барж. Суäно äля перевезення 
ван тажів. Поволі йде розложис-
та баржа (О. Гончар).

барикŠда, ім., ж., барикŠäи; 
мн. ба рикŠäи. Укріплення  
(з каміння, äе рев, колон і  
т. ін.), яке служить захистом 
піä час вуличних боїв. На ву-
лицях будували барикади.

барšтися, дієсл., ІІ, барЈся, 
барšшся, баритŒся, барќться. 
1. Затримуватися, бути äесь 
äовãо. Не барися, мій синочку. 
(Т. Шевченко). 2. Повільно 
äія ти, зволікати, äовãо не бра-
тися äо якої-небуäь справи. 
Із сівбою не можна баритися 
жодного дня. 3. Íаставати із 
запізненням. Цього року весна 
дуже забарилася.

баркŠс, ім., ч., баркŠса; мн. 
баркŠси, баркŠсів. 1. Великий 
баãатовесловий човен. 2. Íе-
величке портове суäно.

барœметр, ім., ч., барœметра; 
мн. ба   рœметри. Прилаä äля 
вимірювання атмосферноãо 
тиску. Баро  метр показував на 
бурю (П. Панч).

барс, ім., ч., бŠрса; мн. бŠрси. 
Великий хижий звір роäини 
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котя чих, схожий на леопарäа 
і панте ру. У передгір’ї Паміру 
знову з’явилися снігові барси  
(З журналу).

бŠртер, ім., ч., бŠртеру; тільки 
одн. Оплата товарів не в ãро-
шовій, а в то варній формі; 
на туральний обмін. Завод 
при д  бав обладнання по барте-
ру, заплативши своєю продук-
цією.

бархŠн, ім., ч., бархŠна; мн. 
бархŠ ни. Íанесений вітром 
піщаний паãорб у пустелі або 
в степу, на якому немає рос-
линноãо покри ву. Бархани 
займають величезні простори 
пустель Середньої Азії.

басŒйн, ім., ч., басŒйну; мн. 
басŒй ни. 1. Штучне воäо-
ймище, стіни якоãо укріпле-
ні цеãлою, цементом. Ба-
сейн наповнили водою. 2. Те-
риторія, яку займає річка  
з при то ками. Басейн Дніпра.

баскетбœл, ім., ч., баскетбœлу; 
тіль ки одн. Спортивна ãра у 
м’яч. Граючи в баскетбол, м’яч 
заки дають у кошик.

баталјст, ім., ч., батал¼ста; мн. 
бата л¼сти, батал¼стів. Хуäож-
ник, який малює батальні 
картини (бої, бит ви, війни).

батарŒя, ім., ж., батарŒї; мн. ба-
та рŒї, батарŒй. 1. Воãневий і так - 
тич  ний піäрозäіл в артилерії.  

З усієї батареї посходились бійці. 
2. По  єä  нан ня кількох оäно-
типних при ла äів äля сумісної 
äії. Від бата  реї опалення йшов 
теплий, живо творний струм  
(В. Собко).

Батьківщšна, ім., ж., Áать-
ківщšни; тільки одн. 1. Кра-
їна, в якій люäина наро-
äилася і є її ãромаäя ни ном; 
вітчизна, ріäний край, бать  -
ківський край. // Місце на ро -
äжен ня коãо-небуäь. Можна 
все на світі вибирати, сину, 
вибрати не можна тільки  
Батьківщину (В. Симоненко). 
2. перен. Міс це зароäження, 
похоäження або виникнення 
чоãо-небуäь.

бахромŠ, ім., ж., бахромš; тіль-
ки одн. Стрічка зі звисаючими 
нитками, шнурками äля об-
шивки чоãо-небуäь. Скатерть 
оторочена бахромою.

бŠшта, ім., ж., бŠшти; мн. бŠшти. 
1. Висока вузька споруäа, що 
бу äується окремо чи стано-
вить верхню частину буäівлі.  
У бік сходу над парком могутньо 
здійма ється цегляна водонапірна 
башта (О. Гончар). 2. Верхня 
обертова час тина корпусу тан-
ка; вишка на військовому суäні 
äля ãар мат і кулеметів. З башти 
показався танкіст.

баштŠн, ім., ч., баштанŠ, баш-

тŠну; мн. баштŠни. Ділянка 
поля, на якій вирощують ка-
вуни, äині. На баштані лежали 
смугасті кавуни.

безвідрšвний, -а, -е, прикм. 
Який віä бувається безперерв-
но, постій но. n безвідрšвне 
письмœ — плавний перехіä віä 
оäнієї букви äо ін шої при на-
писанні слова.

безімŒнний, -а, -е, прикм. Який 
не має імені, назви; ніяк не 
названий. Безіменна степова 
річка. // Ім’я якоãо невіäоме. 
Безімен ні герої. // Ім’я автора 
якоãо невіäоме; анонімний. 
Безіменні твори.

безлŠддя, ім., с., безлŠääя; тіль-
ки одн. Віäсутність буäь-якоãо 
лаäу, поряäку. Не допускайте 
безладдя в класі.

бŒзліч, ім., ж., бŒзлічі, бŒзліччю; 
тільки одн. Дуже велика, незлі-
чен на кількість чоãо-не буäь. 
Була то звичайна кра марська 
буда, яких безліч в Італії (Леся 
Українка).

безпŒка, ім., ж., безпŒки; тільки 
одн. Стан, коли кому-, чому-
небуäь ніщо не заãрожує. За 
мура ми лубенського замку, слава 
Богу, мож на почуватися в ціл-
ковитій без пеці (Я. Качура).

безперестŠнку, присл. Íе зупи-
няючись; безперервно. Грім 
гуркотів безперестанку.

безпорŠдний, -а, -е, прикм. 
Íеспроможний своїми сила-
ми впо ратися з чим-небуäь; 
безпомічний. У цій ситуації 
хлопець був без порадний.

безпосерŒдній, -я, -є, прикм.  
1. Який не має проміжних 
ланок; пря мий. На творчість 
багатьох поетів безпосередній 
вплив мав «Кобзар» Т.Г. Шев-
ченка. 2. Простий, щирий. 
Занадто він безпо середній, 
нехитрий. Що думає, те й на 
язиці (О. Донченко).

безпосерŒдньо, присл. (віä 
прикм. без посерŒäній). 1. Зо-
всім близько; найближче äо 
чоãось. // Який прямо впливає 
на що-небуäь або на коãо-
небуäь. 2. Просто, щиро.

безпритŸльний, -а, -е, прикм. 
Позбавлений äоãляäу, сімей-
ноãо піклування; обезäоле-
ний. У творах А. Макаренка 
розповідається про виховання 
безпритульних дітей.

безталŠнний, -а, -е, прикм. 
Íещасний, сповнений ãоря. 
Не спи ться в тиху березневу 
ніч безталанним заробітчанам  
(М. Стельмах).

безтрŒпетний, -а, -е, прикм. 
Спо кій ний, небоязкий. Без-
трепетні руки тримають штур-
вал (М. Áажан).

безупšнно, присл. Áезперервно, 

ББ

бŠртер баштŠн безвідрšвний безупšнно




