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ПЕРЕДМОВА

Одинадцятий том академічного тлумачного Словника ук ра -
їн ської мови у 20 томах (далі СУМ-201; відповідно Слов ник
української мови в 11 томах2 позначаємо як СУМ-11)
охоплює реєстрові слова на літеру О (діапазон QБМІН –
ОXСНЮВАТИ). Цей діапазон нарахо вує 8 053 лек сич ні
одиниці.

Нижче наведено дані лексикографічної статистики щодо
одинадцятого тому СУМ-20 й об’єднаного діапазону пер шо -
го – оди на дця то го томів цього словника. У такий спосіб
відтворено ста тис тичні па ра метри процесу лексикографіч -
ного розвитку Слов ника укра їн ської мови у 20 томах.

У табл. 1 представлено співвідношення лексики за час ти -
но мовною належністю в реєстрах СУМ-11 і СУМ-20 у ме -
жах діапазону одинадцятого тому:

Таблиця 1

Частини мови СУМ-11 СУМ-11, % СУМ-20 СУМ-20, %

Іменник 2 029 34,93 3 180 39,49

Прикметник 656 11,29 1 024 12,71

Дієслово 2 238 38,53 2 668 33,13

Дієприкметник 570 9,81 714 8,86

Прислівник 194 3,35 332 4,12

Займенник 16 0,27 19 0,24

Інші 106 1,82 116 1,44

Відповідні дані за сумою діапазонів першого – оди над ця -
того томів  СУМ-20 порівняно із СУМ-11 наведено в табл. 2:

Таблиця 2

Частини мови СУМ-11 СУМ-11, % СУМ-20 СУМ-20, %

Іменник 28 656 41,54 49 603 45,66

Прикметник 12 005 17,40 20 587 18,94

Дієслово 19 815 28,72 24 696 22,73

Дієприкметник 3 530 5,12 5 938 5,47

Прислівник 3 681 5,34 5 689 5,24

Займенник 65 0,10 111 0,10

Інші 1 237 1,78 2 013 1,85

Статистичні дані одинадцятого тому СУМ-20 свідчать
про скорочення відносного обсягу дієслів і дієприкмет -
ників та деяке збіль шення обсягу іменників, прикметників 
і прислівників у загаль но му масиві представлених лексем
порівняно з по передніми то ма ми. Причиною цього є сло -
во твірні особ ливості лексики в діапазоні одина дця того
тому, зокрема велика кіль кість іменникових новотворів
порівня но з дієсловами серед слів, доданих до СУМ-20.

У табл. 3 наведено статистичні дані щодо відносних про -
пор цій лексикографічних параметрів діапазону QБ МІН –
ОXСНЮВАТИ СУМ-20 і відповідного діапазону СУМ-11:

Таблиця 3

Назва показни ка СУМ-11 СУМ-20
Збільшення в

СУМ-20 по рів -
няно із СУМ-11, %

Словникові стат ті 5 809 8 053 38,63

Знаки в слов ни кових

статтях
1 864 671 3 989 631 113,96

Тлумачення ре єст ро вих
слів, у т. ч.:

7 486 10 586 41,41

  — значень 6 383 8 993 40,89

  — відтінків значень 1 103 1 593 44,42

Ілюстрації 11 739 26 191 123,11

Усталені слово спо лу чення,
у т. ч.:

773 503 -34,93

  — сталі словосполучення 645 118 -81,71

  — еквіваленти слів 0 53 –

  — термінологічні  
     словосполучення

24 115 379,17

  — фразеологізми 104 217 108,65

Із табл. 3 видно, що обсяг реєстру діапазону QБ МІН –
ОXСНЮВАТИ в СУМ-20 порівняно із СУМ-11 збіль шив -
ся майже в 1,39 раза, загальний об сяг і кількість ілюс тра -
цій – відповідно у 2,14 і 2,23 раза, що є свід чен ням ува ги
укладачів до текстово- ілюст ра тив ного ма те ріалу. Так само,
як і в пер шому – десятому томах, в одинадцятому томі
СУМ-20 помітне зрос тання кількості тер міно логіч них сло -
во спо лу чень (майже в 5 разів) і фразеологізмів (більш ніж у
2 рази), частково – за рахунок перекваліфікування типу
словосполучень.

1
Ідеться про другу редакцію Словника. Першу його редакцію, як зазначалося в Передмові до першого тому СУМ-20, було здійснено
в період 2002–2007 рр.

2
Словник української мови в 11 томах. — К.: Наук. думка, 1970–1980.
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Загальне скорочення кількості словосполучень в 11-му
томі СУМ-20, порівняно зі Словником української мови в
11 томах, пояснюється, зокрема, іншими правилами по дан -
ня словосполучень у СУМ-20. У СУМ-11 значна час ти на
словосполучень була подана в прикметникових стат тях.
Згідно з Головними засадами укладання Словника укра їнської
мови у 20 томах (див. СУМ-20, т. 1, с. 24–26) опор ни ми ком по -
нентами подібних словосполучень є іменники, відповідні слов -
нико ві статті яких часто належать до інших томів. Крім того,
численні словосполучення, тотожні за се ман ти кою, але з варіа -
тив ним компонентним складом, які в СУМ-11 були роз роб лені
як окремі фразеологічні одини ці, відповідно до правил укла -
дан ня СУМ-20 подані як варіанти одного словосполучення.

Табл. 4 містить порівняльні статистичні дані СУМ-11 і
СУМ-20 у ме жах діапазону А – ОXСНЮВАТИ:

Таблиця 4

Назва показни ка СУМ-11 СУМ-20
Збільшення в

СУМ-20 по рів -
няно із СУМ-11, %

Словникові стат ті 68 989 108 627 57,45

Знаки в слов ни кових
статтях

24 093 077 48 695 485 102,11

Тлумачення ре єст ро вих
слів, у т. ч.:

92 025 147 913 49,37

  — значень 83 041 126 090 51,84

  — відтінків значень 15 984 21 823 36,53

Ілюстрації 154 446 353 094 126,62

Усталені слово спо лу чення, 
у т. ч.:

11 240 24 567 118,57

  — сталі словосполучення 7 488 5 017 -33,00

  — еквіваленти слів 0 526 –

  — термінологічні  
     словосполучення

788 4 575 480,58

  — фразеологізми 2 964 14 449 387,48

В ук ла дан ні одинадцятого то му СУМ-20 взя ли участь:
Л. В. Олi фіренко (jбмін – оборонzтися, jстрах – офірувf -
тися), Н. М. Заїка  (оборjт – jбразно), І. В. Шевченко
(образjк – обскj чити), А. П. За гнітко (обскребтb – об тан -
цю вfти), Марга рита В. Наду тенко (обтfти – огніздbтися),
Г. В. Кар наух (огj – одурzти), В. В. Сивокозова (одeтий –
оклzкти),  Л. Л. Шевченко (jко1 – октtт), Г. М. Ярун (окто... –
опtнь гатися), І. М. Кондрачук (опtньок – опирzчий),
Н. Є. Лозо ва (jпис – опорjчуватися), К. В. Брітікова (опор -
тунsзм – оп’янzючий), В. В. Чумак (орfва – осbновий,
jфіс – оzснювати), Л. М. Томіленко (jсип1 – остракsзм).
Термінологічну лексику опрацювала Л. О. Си мо ненко,
уста ле ні сло вос по лу чення  – В. М. Бі ло но жен ко і В. О. Вин -
ник. Керівник колективу укла дачів – І. В. Шев ченко. Нау ко -
вий редак то р одинадцятого то му –  чле н- корес пон дент НАН
України С. Я. Єр мо ленко. Нау ко ві кон суль тан ти оди -
надцятого то му – Н. Г. Озерова і чле н- корес пондент НАН
Укра їни О. О. Та ра ненко. Ре цен зент одинадцятого то му –
В. М. Бріцин. Ре дагу ван ня тому ви ко на ли Л. М. Куд рявкіна і
Н. В. Щер ба ко ва. Тех но ло гіч ну під трим ку Вір ту альної
лексико гра фічної лабо раторії «Слов ник укра їнської мови»
здій сню ва ли Максим В. Надутенко, К. М. Яки мен ко,
І. М. Кон дра чук, М. М. Яблочков. Покажчик слово спо лу -
чень до одинадцятого то му сфор му ва ла І. В. Оста по ва. Ком -
п’ю терну верстку здій снили І. М. Кон дра чук, М. Ю. Кри гін та
І. В. Остапова. Ме нед же ри одинадцятого тому – М. Ю. Кри -
гін, Ю. В. Леон тьєв і В. В. Ма на ко (пла ну ван ня і кон троль
ро біт, роз роб лен ня тех но ло гіч них схем, ор га ні за ція ро біт
із роз роб лен ня та про ве ден ня ав то ма ти зо ва но го тес ту ван -
ня лексико гра фічної ба зи даних СУМ-20). Нау ко вий ке рів -
ник проєк ту «Слов ник ук ра їн ської мови у 20 томах»,
голо ва ре дак ційної ко легії – академік НАН Украї ни
В. А. Ши ро ков.

«Слов ник ук ра їн ської мови у 20 томах» укладено за нор -
ма ми «Українського право пи су» (Український правопис.
Київ: Науково- виробниче підприємство «Видавництво
“Наукова думка” НАН України», 2019. 392 с.).


