УДК 811.162.2(038)
С48

С48

Словник синонімів та антонімів сучасної української
мови. 5–11-й класи [Текст] / упоряд. О. Ю. Богданова,
М. В. Коновалова. — Х. : Вид. група «Основа», 2019. —
159, [1] с.
ISBN 978-617-00-3683-4.
Словник-довідник містить перелік найуживаніших слів, до яких
дібрано синонімічні відповідники, що супроводжуються стислими тлумаченнями та стилістичними ремарками. В окремому реєстрі покажчика за абеткою розміщено всі синоніми словника із зазначенням назви
синонімічного ряду.
Окремо подано антонімічні пари, проілюстроване вживання та особливості сполучуваності слів із протилежним значенням.
Відповідає вимогам нової редакції Українського правопису 2019 року.
Видання стане в пригоді учням середньої школи, учителям, а також
усім, хто цікавиться вивченням рідної мови.
УДК 811.162.2(038)

ISBN 978-617-00-3683-4

© Богданова О. Ю., Коновалова М. В.,
упорядкування, 2019
© ТОВ «Видавнича група “Основа”», 2019

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ
Синоніми (від грец. synonymos — однойменний) — це слова, що
по-різному звучать, але близькі за значенням. Вони різняться відтінками значення, стилістичним забарвленням, сполучуваністю
з іншими словами або можуть бути тотожними за значенням. Зважаючи на ці особливості, синоніми можна поділити на такі групи:
а) лексичні синоніми, що різняться смисловими відтінками: відомий — видатний, славетний, знаменитий; стислий — короткий, лаконічний; здобуток — досягнення, завоювання; дефект — недолік, вада;
б) стилістичні синоніми, що різняться емоційно-експресивним
забарвленням: говорити — мовити, промовляти, ректи, верзти, балакати, базікати, теревенити; іти-ступати, простувати, прямувати, шкандибати, плентатися, чвалати; розуміти — осягати, метикувати; щоб — аби; оскільки — тому
що, через те що, позаяк;
в) абсолютні синоніми, які не мають відмінностей щодо лексичного значення: століття — сторіччя; процент — відсоток;
аплодисменти — оплески; площа — майдан; шеф — керівник.
Абсолютних синонімів у мові небагато. Поступово вони розходяться у значенні або у вживанні, аби не бути безцільними замінниками один одного. Серед таких слів-дублетів є багато українських відповідників до запозичених слів, часто термінологічних
понять, напр.: оксидація — окислення; лінгвістика — мовознавство; симптом — ознака; прерогатива — перевага; інвестор —
вкладник; контракт — договір; апеляція — звертання; баланс —
рівновага тощо. Проте назву «абсолютні синоніми» усе ж потрібно
розуміти із певним застереженням, оскільки в мовній практиці повних синонімів, як таких, по суті, немає, тому що за своїм фактичним становищем у стилістичній системі вони різняться частотністю вживання, певною стилістичною маркованістю, неоднаковою
активністю використання в різних стилях, сполучуваністю тощо.
Синонімічне багатство мови передусім свідчить про її красу,
здатність передавати всі відтінки значень слів та емоційно-експресивне забарвлення. «Багатство синонімів — одна з питомих
ознак багатства мови взагалі» — наголошував М. Рильський.
Ось яскраві приклади розмаїття синонімів української мови: завірюха — метелиця, хуртовина, курява, віхола, буран, заметіль,
пурга, хуга, сніговій, сніговійниця, поземка, пороша, хиза, охиза,
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хурія, хурдига, хурделиця, шквиря, зав’юга, завія, кура, хвижа,
хвища. Однією з важливих функцій синонімів у мовленні є урізноманітнення викладення, уникнення монотонності, повторів. Засновуючись на певному значеннєвому нюансі слова, можна виділити,
підсилити, уточнити, оцінити, а отже, висловити думку якнайдоречніше.
Зважаючи на принцип змістової адекватності значень синонімів, що з’єднуються в одному ряді, розгортання деяких синонімічних рядів подано дещо звужено. Так, наприклад, із синонімічних
відповідників до слова говорити створено кілька окремих синонімічних груп власними реєстровими словами. Одна з них при реєстровому говорити, друга — при базікати, третя — при мимрити, четверта — при товкмачити тощо. Кожен із цих реєстрових
синонімів має особливі відтінки, за якими було дібрано до них синоніми.
Антоніми — слова з протилежними значеннями. Антоніми
так само, як синоніми, належать до однієї частини мови. Антонімами можуть бути іменники (радість — смуток), прикметники (молодий — старий), дієслова (будувати — руйнувати), прислівники
(угору — униз), займенники (усі — ніхто). Іноді антоніми розрізняються префіксами: друг — недруг, грамотний — безграмотний,
заходити — виходити.
Антоніми також поділяють на загальномовні та контекстуальні. Більшість антонімів характеризують якості (гарний — поганий, розумний — дурний, рідний — чужий, густий — рідкий
і т. ін.). Чимало є й таких, які вказують на просторові та тимчасові відносини (великий — маленький, просторий — тісний, високий — низький, широкий — вузький; ранній — пізній, день — ніч);
менше антонімічних пар із кількісним значенням (багато хто —
деякі; єдиний — численний). Трапляються протилежні найменування дій, станів (плакати — сміятися, радіти — сумувати), але
таких небагато.
Розвиток антонімічних відносин у лексиці відображає наше
сприйняття дійсності у всій її суперечливій складності та взаємозумовленості. Тому контрастні слова не тільки протиставлені одне
одному, але й тісно взаємопов’язані. Слово добрий, наприклад, викликає в нашій уяві слово злий, далеко нагадує про близько, прискорити — про сповільнити. Антоніми стоять на крайніх точках
лексичної парадигми, але між ними у мові можуть бути слова, що
відображають зазначені ознаки різною мірою, тобто їхнє спадання або зростання. Наприклад: багатий — заможний — незаможний — бідний — жебрак; шкідливий — нешкідливий — корисний.
Таке протиставлення припускає можливий ступінь посилення
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ознаки, якості, дії, або градацію (лат. gradatio — поступове підвищення). Семантична градація властива лише тим антонімам,
смислова структура яких містить указівку на ступінь якості: молодий — старий, великий — маленький, дрібний — великий. Інші антонімічні пари позбавлені ознаки градації: верх — низ, день — ніч,
життя — смерть, чоловік — жінка.
Антоніми з ознакою градації у мові можуть взаємозамінюватися для надання висловленню ввічливої форми; так, доречніше
сказати літній, ніж старий. Слова, що вживають для усунення
різкості або грубості фрази, називаються евфемізмами (гр. еu —
добре + phemi — говорю). Тому, спираючись на це, іноді говорять
про антоніми-евфемізми, які висловлюють значення протилежності в пом’якшеній формі. За структурою антоніми поділяють на
різнокореневі (день — ніч) і однокореневі (приходити — ходити,
революція — контрреволюція). Перші становлять групу власне ле
ксичних антонімів, другі — лексико-граматичних. У однокореневих антонімів протилежність значення зумовлена різними префі
ксами, які також здатні вступати в антонімічні відносини, порівн.:
вкласти — викласти, приставити — відставити, закрити —
відкрити.
Першу частину нашого словника присвячено синонімам, а другу — антонімам. Цей словник покликаний допомогти викладачеві мови в організації занять, спрямованих на розвиток усного та
писемного мовлення учнів старших класів, на підвищення їхньої
стилістичної майстерності та загальної мовної культури. Робота
з нашим словником сприятиме збагаченню активного запасу слів,
формуванню навички добирати потрібний антонім або синонім до
слова, розвиватиме здатність мислити і розуміти слово з усіма його
семантичними відтінками.
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СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
анал., а. — аналогічне поняття в інших культурах
анат., ан. — анатомія
бар., б. — барбаризм / варваризм
б. з. — безпідставно занедбане
біб., бв. — біблійний вжиток
бібл., бл. — бібліотечний термін
біол., бі. — біологія
бот., бт. — ботаніка
буд., бд. — будівництво, архітектура
від., відпов. — відповідно
вій., в-й — військовий термін
вст. — вставне слово
вул., вл. — вуличне/вульгарне/слово
г. — слово галицького варіанту
гір., гр. — гірництво
грам., грм. — граматичний термін
д. — діалектизм
див., д! — дивись!
дип., дп. — дипломатія
дит., дт. — дитяча мова
дієс., д-о — дієслово
док., дк. — доконана форма дієслова
досл. — дослівно
ев. — евфемізм
ек. — економіка, фінанси
ел. — електрика
етн. — етнографізм
ж. — жартівливе слово
жін., жп. — жіночий рід, жіночого роду
жм. — з живої мови
жрг. — жаргон / тюремний
з. — забуте слово
зай., з-к — займенник
зап., зп. — запозичення
зб. — збірне поняття
зв. — звертання
зі сл. — зі словом
зн. — зневажливо
з. п. — заступає поняття
зст. — архаїзм
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з ч. — з часткою
ід. — ідіоматичний зворот
ім., і. — іменник
ір. — іронічно
іст., іс. — історія
кн., к. — книжне або штучне слово
кул., кл. — кулінарія
лай., л. — лайливе слово
лінг., лг. — мовознавчий термін
літ., лт. — літературознавство
май., м-й — майбутній час
мат., мт. — математика
мед., мд. — медицина
мет., мт. — метеорологія
міт. — мітологія (також народна)
мн. — множина
мор. — морській термін
муз. — музичний термін
н. — наприклад
нг. — негативне забарвлення
неос. — неособове дієслово
обр., о. — образно
од. — однина
од. зб. — однина збірного поняття
ок. — вжито оказіонально, новотвір
ос. — особа 1, 2 або 3
п. — переносне значення
пі., пор. — порівняй!
п-к — прикметник
поб., пб. — побутовий вжиток
поет., по. — поетична мова
пр. — прислівник
приб. — приблизно
прий. — прийменник
р. — рідко
рел., рл. — релігія
сил., с. — підсилений ефект
сов. — совєтизм
сп. — сполучник
спрт. — спорт
суч., сч. — ближче до сучасності
тех., т. — сфера техніки
укр. е. — український еквівалент
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ур. — урочисто
у фр. — у реченнях і фразеології
фам., ф. — фамільярно
філ., фл. — філософія
флк. — фолькльор
фр. — французька
цер. — церковний вжиток
ч. — частка
чис., ч-к — числівник
шк. — шкільний побут
юр. — юридичний термін
як зв. — як звертання
як ім. — як іменник
як прий. — як прийменник
(?) — у питальних реченнях
(!) — вигук
/-/ — знак/риска/заступає у курсивних дужках слово про
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СИНОНІМИ
А

АВТОРИТÅТНИЙ, (зарекомендований) престèжевий, сов. пре
стèжний; (голос) впливîвий, повàжний, ваговèтий; кваліфікî
ва
ний, що знає діло; (тон) упåвнений.
ÀГНЕЦЬ, ягнÿ, ягнÿтко, ярчà.
АГÎВ! агу! агåй! гей! ей! галлî! увàга!
АГÎНІЯ, конàння, мóка, укр. передсмåртя; (повільне) умирàння.
АГÅНТ, (розвідки) шпигóн, розв³дник, розв³дач, розв³дувач;
жм. донîщик, інформàтор, г. конфідåнт, нþхало, стукàч, сексîт, фіс
кàл; (фірми) представнèк, репрезентàнт, виконàвець, службîвець.
АГÅНТСТВО, г. агåнція; (відділ фірми) ф³лія, в³дділок, відд³
лення; (установа) бюрî, зàклад, контîра.
АГІТУВÀТИ, вåсти агітàцію; умовлÿти, перекîнувати; пропо
в³дувати, закликàти до.
АГРЕСÈВНИЙ, напàсницький, загàрбницький, напàдниць
кий, войовнèчий, завойîвницький.
АДАПТУВÀТИ, пристосîвувати, припасîвувати, прилàджува
ти, прилаштîвувати; (рослини) акліматизувàти; (текст) спрî
щу
вати, скорîчувати.
АДВОКÀТ, юрèст, іст. присÿжний пов³рений, з. пов³рник; (у су
ді) оборîнець, захиснèк; жм. застóпник.
АДЕКВÀТНИЙ, цілкîм відпов³дний, тотîжний, рівнознàчний,
р³вний з.
АДМІНІСТРÀЦІЯ, керівнèцтво, прîвід, начàльство, шåфи, зб.
апарàт; (орган) упрàва, управл³ння, óряд, (військова) комàндуван
ня; (дія) урядувàння, адмініструвàння.
АДРЕСÀТ, (хто дістає пошту) сов. одåржувач.
АЖ сп., (сумно) нàвіть, рàптом, як ось; пîки, дîти, пîки/н. чекàй.
АЖ-АЖ-АЖ ч., дóже, стрàшно, страшåнно.
АЖІОТÀЖ, збóдження, хвилювàння, гарÿчка, сил. лихомàнка.
АЖÓРНИЙ, прозîрий, просв³тчастий, прозîристий, ґратчà
стий, мерåживний; (майстерно виконаний) тенд³тний, делікàт
ний, тонкèй, вèтончений; ажóровий.
ÀЗБУКА, (перша книжка) буквàр, грамàтка; (знань) почàтки.
АЗÈ, (наук) оснîви, почàтки, елемåнти, засàди, аксіîми; за
гальновідîме.
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АКÎРД, співзвóччя, співзвóчність, милозвóчність, у фр. гармîнія; зст. угîда; р. злàгода.
АКСЕСУÀР, ознàка, детàль, причандàл, предмåт, зб. причандàлля; (у творі) атрибóт; (на сцені) предмет бутафîрії.
АКСІÎМА, (бездоказова істина) постулàт; п. очевèдність; жм.
прàвило, закîн.
АКТ, дія, под³я, учèнок, процåс, процедóра; (державний) укàз,
грàмота, постанîва, ухвàла, універсàл; (документ) протокîл,
зàпис.
АКТÈВНИЙ, діÿльний, беручкèй, непосидþщий, невтîмний,
енерг³йний, мотîрний, інціятèвний, зарàдний, сил. завзÿтий, заповзÿтий, наполåгливий, завзятóщий, обр. що л³зе в усі діркè.
АКТÎР, артèст, лицед³й, виконàвець, (комедійний) кîмік, іс.
скоморîх; (масових сцен) статèст; кривлÿка.
АКТУÀЛЬНИЙ, (твір) злободåнний, сучàсний, який на часі,
своєчàсний; важлèвий, пекóчий, болþчий, сов. животрепåтний.
АКУМУЛЮВÀТИ, призбèрувати, нагромàджувати, накопèчувати, складàти, зосерåджувати, збирàти.
АКУРÀТНИЙ, охàйний, чепурнèй, р. кук³бний; (у діях) тîчний, пунктуàльний, сил. педантèчний; (на службі) старàнний,
ретåльний, жм. спрàвний.
ÀКЦІЯ, (військова) оперàція; (героїчний) пîдвиг, д³ло, ек. ц³нний пап³р.
АЛÅ сп., та, протå, однàк, однàче, а, а втім, а протå, алåж, аж,
т³льки, колè ж.
АЛЕГÎРІЯ, інакомîвлення, ок. іномîвлення, обр. езîпівська мîва.
АЛÅЯ, з. про сад; (парку) дор³жка, р. хіднèк; (посеред вулиці)
бульвàр; алåйка.
АЛЬТЕРНАТÈВА, вèбір; (на два шанси) дилåма, ід. абî-абî,
однå з двох.
АМАЗÎНКА, вåршниця, ж³нка-верхівåць, ж³нка-вåршник;
(одяг) сóкня амазîнки.
АМÀТОР, любèтель, дилетàнт, як ім. охîчий до; фр. нефахі
вåць, непрофесіонàл.
ÀМБА! кінåць! смерть! каþк! капóт! шàбаш! край! ам³нь!
АМБАСÀДА г., посîльство, представнèцтво, сов. повпрåдство.
АМБ²ТНИЙ, самолþбний, гоноровèтий, гîрдий, честолþбний,
гонорèстий; наполеîнівський, урàзлèвий.
АМБРАЗÓРА, (у стіні) îтвір, прîріз; (у мурі фортеці) бійнèця,
стрільнèця.
АМБРÎЗІЯ, (ароматна) нектàр, обр. ¿жа бог³в; ок. натирàння.
АМНÅСТІЯ, (для в’язнів) помèлування, прîщення, дарувàння,
забуттÿ провèни.
Словник синонімів та антонімів сучасної української мови. 5–11-й класи
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АМОРÀЛЬНИЙ, неморàльний, розпóсний, розбåщений; (учинок) непохвàльний, безчåсний, безсîвісний, несправедлèвий, сил.
безпринцèпний.
АМУН²ЦІЯ, (військова) спорÿдження, спîряд; (рибалки) причандàли, жм. спрàва.
АМÓРИ жм., ф³глі-м³глі, любувàння, женихàння, залицÿння;
любîвні пригîди.
АНАЛІЗУВÀТИ, піддавàти анàлізу, розглядàти, обміркîвувати, о. крутèти на всі бîки, міркувàти всімà стîронами; обговîрю
вати; досл³джувати, вивчàти, студіювàти.
АНАЛÎГІЯ, схîжість, под³бність, подîба; у фр. паралåль;
(з чим) відпов³дність до; (цілковита) тотîжність.
АНÀРХІЯ, хàос, безлàддя, стих³йність, недисциплінîваність,
неорганізîваність; (у країні) безвлàддя, беззакîння; (багатовладдя) отамàнія.
АНЕКДÎТА, сміховèна, сміховèнка, смішнà/кумåдна/істîрія,
ж. сов. анекдîт; (щось кумедне) кумåдія, сміхотà, сміх, ід. сміх та
й годі; пі. побрехåнька.
АНÅКСІЯ, (земель) приєднàння, загàрбання, ір. возз’єднàння;
пор. окупàція.
АНЕМ²Я, недокр³в’я; безсèлість, безсèлля, слàбість, квîлість,
умлівàння.
АНЕСТЕЗ²Я, знечóлення, знебîлення.
АНКÅТА, питàльник, запитàльник; бланк, блàнок; характерè
стика.
АНОМÀЛЬНИЙ, незвèчний, дèвний, неприрîдний, ненормàль
ний, сил. чудернàцький; патолог³чний.
АНОН²МНИЙ, (лист) не підпèсаний, безімåнний, таºмний, секрåтний, засекрåчений, невідîмий; (твір) без àвторства.
АНОНСУВÀТИ, афішувàти, оголîшувати, повідомлÿти, сповіщàти.
АНСÀМБЛЬ, (виконавців) грóпа, колектèв, (співаків) капåля,
хор, (музик) оркåстра; (у грі) узгîдженість, злàгодженість; (архітектурний) кîмплекс, композèція.
АНТАГОН²ЗМ, (расовий) ворожнåча.
АНТИДÎТ, протиотрóта; лікувàльний зàсіб.
АНТИМÎНІЯ, балаканèна, пустомåльство, марносл³в’я, баз³
кан
ня, теревåні, лÿпання, патÿкання, розпатÿкування, варнÿкання.
АНТИПÀТІЯ, неприхèльність, відрàза, непрèязнь, огèда, сил.
нелюбîв.
АНТИТÅЗА, протилåжність, супротèвність, протистàвлення,
заперåчення.
АНТÈХРИСТ, сатанà, диÿвол, нечèста сèла, д³дько; лай. безбîжник, нев³ра, з. анàхтема, беззакîнник.
Словник синонімів та антонімів сучасної української мови. 5–11-й класи
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АНТÈЧНИЙ, (культуру) давньогрåцький, давньорèмський; п.
стародàвній, дàвній, старовèнний, давноминóлий.
АНТУРÀЖ, отîчення, довк³лля, навкîлишнє середîвище, обстàвини, обстанîва, сов. обстанîвка.
АНÓ! анóмо! анóте! анó бо! ану-нó! ну! нóмо! нóте! нó бо!
АНУЛЮВÀТИ, (угоду) скасîвувати, касувàти, визнавàти недійсною, г. уневàжнювати, дип. денонсувàти; (вирок) док. г. відклèкати.
АНФÀС, пр. в облèччя, лицåм до глядачà, ім. перåдня частèна.
АНШЛÞÞС, приєднàння, возз’ºднання, злóка.
АПАРАТÓРА зб., облàднання, устаткîвання; механ³зми, прèлади, машинер³я.
АПАТÈЧНИЙ, байдóжий, млÿвий; (сонний) неживèй, (погляд ще) безжèвний, сил. мертвîтний; пор. інåртний, бездіÿльний,
пасèвний.
АПЕЛßЦІЯ, (до кого) звåрнення, петèція, прîсьба, прохàння,
клопотàння, скàрга.
АПЕТÈТНИЙ, смаковèтий; (жінок) привàбливий, принàдний,
спокóсливий; пор. смачнèй.
АПЛОДУВÀТИ, оплåскувати, плåскати/лÿскати, ляскот³ти,
бèти в долîні, плåскати рукàми.
АПÎСТОЛ, пропов³дник, прорîк; (правди) св³точ, сіÿч, побîрник;
(свободи) ревнèтель; (науки) основополîжник, заснîвник, ок. бàтько.
АПОТЕÎЗА, кн. звелèчування; (у виставі) заклþчний акт;
кінåць, нàслідок, результàт, п³дсумок.
АПРІÎРІ пр. кн., без перев³рки, на в³ру; наперåд.
АПРОБÀЦІЯ, (діяльності) затвåрдження, схвàлення, сàнкція
на, г. апробàта.
АПТÅКАР, пров³зор; (дипломований) фармацåвт.
АРБ²ТР, посерåдник, третåйський суддÿ.
АРГУМÅНТ, (у полеміці) дîказ, підстàва, підпертÿ, обґрунту
вàння, резîн.
АРҐÎ, жаргîн, сленг, жм. сóржик; (злодійське) блатнà мîва.
АРЕÀЛ кн., (розселення) теритîрія, тåрен, регіîн, îбласть, райîн.
АРÅНА, (цирку) манåж, кін, майдàнчик; п. (дій) пîле, нèва,
сфåра, цàрина, фронт, теàтр.
АРЕШТÎВУВАТИ, заарештîвувати, ув’ÿзнювати, в’язнèти,
кн. ізолювàти, жм. брàти, забирàти, хапàти, лàпати, в’язàти, обр.
голèти лîба, брàти під вàрту/арåшт; (на час) затрèмувати.
АРИСТОКРÀТІЯ, шлÿхта, дворÿнство, вèщий світ, блакèтна
кров, св³тська чернь, сов. знать, жм. вельмîжество, пàнство; (придворна) придвîрні; п. ел³та, вершкè.
ÀРКА, досл. дугà; буд. вікнî/двåрі/у фîрмі дугè; (тріумфальна)
брàма.
Словник синонімів та антонімів сучасної української мови. 5–11-й класи
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