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Словник української мови у 20 томах (далі СУМ-20) є 
одним із центральних проектів програми створення Націо
нальної словникової бази, ініційованої Указом Президента 
України від 7 серпня 1997 р. № 967. Як окреме завдання 
«Створення фундаментальної академічної багатотомної лек
сикографічної системи “Словник української мови”» цей 
проект є в розпорядженні Кабінету Міністрів України від 
22 листопада 2000 р. № 464-р “Про першочергові завдання із 
створення Національної словникової бази”. Відповідно до 
цього розпорядження призначено й координатора роботи— 
Український мовно-інформаційний фонд HAH України. По
становою Президії HAH України від 16.02.2001 р. № 45 ви
значено головного наукового редактора проекту “Словник 
української мови” —  академіка В. М. Русанівського, під ке
рівництвом якого протягом 2001—2006 років завершено 
першу редакцію Словника. Обсяг нового Словника сягає 
20 томів, і одне із завдань Передмови —  донести до читача 
зміст лексикографічної концепції, технології та організації 
праці, які склали підґрунтя для створення лексикону. На 
жаль, В. М. Русанівський не дожив до виходу бодай першого 
з томів нового Словника української мови й навіть не встиг 
написати вступної статті. Віталій Макарович написав лише 
початок Вступу до Словника, з якого ми й починаємо виклад.

«Нація усвідомлює себе тоді, коли вона створює по
рівняно повний словник своєї мови. Українська нація у 
1970— 1980 рр. дістала таку працю —  “Словник українсь
кої мови” в і ї  томах1 (далі СУМ-11). У ньому зафіксовано, 
описано й розтлумачено 134 тисячі слів нашої мови. Це 
приблизно стільки ж, скільки на той час описувалося і в 
лексиконах не тільки слов’янських, а й інших європейських 
мов. Проте мова не стоїть на місці, як і сам народ. Україна 
наприкінці XX ст. нарешті здобула незалежність і разом із 
нею —  суверенітет власної мови. Виявилося, що, по-перше, 
її словниковий склад значно поповнився новими словами; 
по-друге, відійшла на задній план лексика з так званої ра
дянської “новомови”; по-третє, змінилася семантика бага
тьох слів. Тому виникла погреба в новому українському лек
сиконі. Саме таким і став “Словник української мови” в 
20 томах, створений у рамках програми Національної слов
никової бази України, який пропонується зараз увазі читача.

Для систематичного опису лексики потрібне її якомога 
повніше зібрання. Досі цьому служили лексичні картотеки, 
які створювалися упродовж багатьох десятиліть. Такою є 
шестимільйонна картотека, зібрана в Інституті мовознавст
ва ім. О. О. Потебні, а нині підпорядкована Інститутові ук
раїнської мови Національної академії наук України. Саме

на цій базі укладався виданий у другій половині XX ст. 
“Словник української мови”. На цьому її можливості не 
були вичерпані: вона ще може багато в чому прислужитися 
дослідникам української мови. Але для нового словника 
тлумачного типу цієї картотеки вже замало, тим більше, що 
укладений на її основі “Словник української мови” 
1970— 1980 рр. входить до складу нового, 20-томного тлу
мачного словника. Доповнюють його матеріали нової, елек
тронної картотеки —  лінгвістичного корпусу, створеного в 
Українському мовно-інформаційному фонді Національної 
академії наук України, які на момент укладання Словника 
нараховують понад 43 мільйони слововживань1 2. Джерелом 
інформації для Словника став також Інтернет.

Завдання нового Словника, який укладено в паперовому й 
електронному варіантах, —  із максимальною увагою пред
ставити лексичне, а головне, —  семантичне багатство сучас
ної української мови, яке творилося від її зародження та 
відображене в письмових джерелах кінця ХУЛІ—XXI сто
літь. Кількість цих джерел, порівняно з лексичною карто
текою, зросла більше ніж удвоє.

Для цього в лінгвістичному корпусі зібрано нові, а також 
не нові, але наново відкриті джерела: твори заборонених 
раніше письменників, сучасних творців художнього слова, 
зарубіжних українськомовних письменників, сучасна гума
нітарна і науково-технічна література. Беручи до уваги, що 
в наявних текстах, особливо в публіцистиці, все ще трапля
ються слова з колишньої радянської “нової мови” (на зразок 
ударник, стахановець та ін.), вони залишаються в Словни
ку з ремаркою заст. Вилучаються тільки ті, які в новому су
спільстві утратили всякий сенс: автоброньовик, антиленін- 
ський (і похідні) та ін.

Те саме й зі словосполученнями.
Докорінно переглянуто ілюстрації. Знято ті, що походили 

з одіозних джерел. Замінено цитати з творів того самого 
письменника, якщо попередні мали заідеологізований ха
рактер, залучено десятки тисяч нових ілюстрацій із творів, 
наявних у лінгвістичному корпусі та інших джерелах. Знач
но скорочено кількість перекладних творів (залишено лише 
світову класику) і кількість перекладачів. Цю місію у ви
данні виконують М. Рильський, Борис Тен, М. Лукаш та ін. 
Звичайно, зовсім знято як джерело ілюстрацій усе, що 
стосувалося документів КПРС і КПУ.

В 11-томному словнику занадто щедро практикувалося 
уживання загальномовних і стилістичних ремарок на зра
зок книжн., вульг., Іран., лайл., фам., поет., нар.-поет., 
спец., розм., жарг., заст., уроч., діал. Вони в новому варіан

1 Словник української мови: В 11 т. /  Гол. ред. І. К. Білодід. —  К.: Наук, думка, 1970— 1980.
2 Електронну картотеку, згідно із загальноприйнятою зараз термінологією, ми називатимемо лінгвістичним корпусом. Теорія та тех

нологія лінгвістичних корпусів викладена в колективній монографії “Корпусна лінгвістика” (Широков В. А., Бугаков О. В., Гряз- 
нухіна T. О. та ін. —  К.: Довіра, 2005. —  476 с.). Обсяг Українського національного лінгвістичного корпусу, який функціонує в 
Українському мовно-інформаційному фонді HAH України, зараз сягає понад 64 млн слововживань.
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ті зберігаються, але їх кількість зменшується, особливо ре
марки діал., яка обмежує уживання відомих слів у звичайних 
текстах. Що ж до ремарки заст., то частота її використання 
зростає у зв’язку з переходом у пасив активних слів поперед
нього партійно-державного, тоталітарного устрою».

* * *

Цими рядками завершується частина Вступу, яку встиг на
писати В. М. Русанівський. Подальший виклад теоретичних 
положень і практичних засад укладання СУМа (теорія лекси
кографічної структури, будова словникової статті та Словни
ка в цілому, його відмінності від 11-томника і т. ін.) уже був 
виконаний після відходу Віталія Макаровича з цього життя.

Вважаємо, що тут треба згадати ще одного з натхненни
ків нового Словника української мови —  Марію Михайлів
ну Пещак, яка пішла з життя вже під час редагування цієї 
Передмови. Саме з її легкої руки та за її впливу започатко
вано фундаментальне дослідження структури “Словника 
української мови”, що привело до побудови теорії лексико
графічних систем (про що йтиметься далі) та значного про
гресу в галузі комп’ютерної лексикографії в Україні. Вона й 
стала одним з організаторів цього проекту на його початко
вій стадії: переконувала у необхідності нової версії Слов
ника, проводила бесіди з мовознавцями, домовлялася з ок
ремими лексикографами про їх участь у проекті й сама 
виконувала обов’язки наукового редактора та укладача од
ного з томів. На жаль, і їй не судилося побачити надруко
ваним перший том нового Словника...

За задумом авторів, Словник складається з двох великих 
частин, які подають відповідно загальну та ономастичну 
лексику (остання містить географічні назви). Це відрізняє 
20-томник від 11-томника, у якому географічні назви не 
подавалися. Зазначена новація вмотивована тим, що ці наз
ви є дуже частотними у мовній практиці, а їх написання і 
тлумачення не завжди просте. Крім того, вимога лексико
графічної повноти та замкненості, яка є обов’язковою для 
великих лексиконів, спонукає до внесення у реєстр усіх 
слів, наявних у словникових дефініціях, де трапляються й 
географічні назви.

У 20-томнику перші 18 томів містять загальну лексику ак
тивного і пасивного лексичних фондів, а географічні назви 
подано в останніх двох томах разом із теоретичними заса
дами їх лексикографування. Тому тут зосередимося на ви
кладі лінгвістичних засад укладання основного масиву 
Словника, а також на будові його лексикографічної системи.

Слід зазначити, що в процесі дослідження СУМ-11 (ще 
до початку роботи над новим Словником), а згодом —  у 
процесі укладання СУМ-20 у його авторів виробився по
гляд на тлумачний словник як на певну “Summa Lexicogra- 
phiae”, тобто на такий лексикографічний об’єкт, який “праг
не” відтворити у максимальній повноті системних зв’язків 
якомога більше аспектів лексичної та граматичної семан
тики, що виявляє словесна матерія. До такого “макси
малізму” спонукала і форма, у якій втілилася робота над 
СУМ-20, особливо —  в його другій редакції. Це форма ком
п’ютерного інструментального комплексу у вигляді вірту
альної лексикографічної лабораторії, що стала принципово 
новою реалією в історії української лексикографії.

Тому у вступній статті детально описано процес форму
вання комп’ютерного інструментального комплексу “СУМ”, 
виходячи з паперового тексту СУМ-11, будову і функції від
повідної комп’ютерної лексикографічної бази даних та ство
реної на її основі віртуальної лексикографічної лабораторії. 
Саме така форма представлення мовної інформації та роботи 
над лексикографічним матеріалом дала можливість висвіт
лити цілі пласти лексикографічних параметрів та лінгвістич
них фактів, які наявні у словниковому тексті лише імпліцит- 
но, і спонукала до глибшого й прискіпливішого ставлення до 
структури лексикографічної системи СУМа.

Зрозуміло, що реалізація такого підходу передбачала новий 
погляд на словник як на спосіб виявлення мовної феноме
нології і водночас— як на спосіб її фіксації. Цей погляд втіле
ний у теорії лексикографічних систем, завдяки якій з’явилася 
низка нових системно-лінгвістичних ідей та технологічних 
підходів до лексикографічної діяльності. Тому можна говори
ти про становлення певної цілісної лексикографічної парадиг
ми, викладу якої присвячено цю вступну статтю.

Розділ 1. ГОЛОВНІ ЗАСАДИ УКЛАДАННЯ  
СЛОВНИКА УКРАЇНСЬКОЇ М ОВИ В 20 ТОМАХ

1.1. Основні принципи лексикографування
При укладанні основної частини СУМ-20 застосовано 

такі лексикографічні принципи:
1. Максимально повне збереження і використання тео

ретичних та практичних надбань вітчизняної лексикогра
фії, втілених у  структурі та корпусі СУМ-11. Зокрема, ма
теріали зі вступної статті до СУМ-11 використано і в цьому 
виданні. Крім того, на основі створеної в Українському 
мовно-інформаційному фонді HAH України теорії лексико

графічних систем проведено велику роботу з вивчення імп- 
ліцитної структури СУМ-11, що дало можливість устано
вити ряд нових лінгвістичних фактів, викладених у працях 
співробітників Фонду3. Повністю використано реєстр 
СУМ-11. Кількість вилучень із реєстру становить лише 
близько 800 одиниць із понад 134 тисяч. Це такі лексеми, 
що вийшли з сучасного вжитку (до того ж немає підстав 
сподіватися, що вони активізуються у певній осяжній перс

ШироковВ.А. Інформаційна теорія лексикографічних систем. — К.: Довіра, 1998. —  302 с Широкое В. А. Нова класифікація українських 
дієслів // Актуальні проблеми української лінгвістики: Теорія і практика: 36. наук, праць. — 2003. —  Вип. 8. —  С. 113— 125; Широ
кое В. А., Сухарина Н. М„ Якименко К. М. Лексикографічна система як джерело лінгвістичних класифікацій // Вісн. Київ, лінгв. ун-ту. — 
2003. —  Т. 6. —  № 2. —  С. 43—53; Широкое В. А. Феноменологія лексикографічних систем. —  К.: Наук, думка, 2004. —  328 с.; Рабу- 
лець О. Г , Сухарина Η. М., Широкое В. А., Якименко К. М. Дієслово в лексикографічній системі. -  К.: Довіра, 2004. —  259 с.; Широ
кое В. А. Елементи лексикографії. —  К.: Довіра, 2005. —  304 с.; Погрібна О. О., Чумак В. В., Широкое В. А., Шевченко І. В. Лінгвістична 
класифікація українського іменника у  світлі теорії лексикографічних систем // Мовознавство. —  2004. — № 5/6. —  С. 62—82; Широ
ков В. А. О скрытой симметрии лексикографической системы Словаря украинского языка // Прикладна лінгвістика та лінгвістичні 
технології (MegaLing-2007): 36. наук, праць / За ред. В. А. Широкова. —  К.: Довіра, 2008. —  С. 403—424.
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пективі); росіянізми, замінені на питомі українські слова та 
слова, написання яких змінилося. Значною мірою збережено 
і семантичну інтерпретацію лексем, особливо для службо
вих частіш мови. При цьому виправлені помилки та неточ
ності, неминуче наявні у лексиконах такого великого обсягу.

2. Звільнення СУМа від рудиментів тоталітарного режи
му; деідеалогізація лексикографічного матеріалу; забезпечен
ня лексикографічної об’єктивності. Для втілення цього прин
ципу необхідно було з вихідного тексту СУМ-11 видалити 
цитати з творів марксистсько-ленінського спрямування, зняти 
“ідеологічну” лексику, яка в наш час уже втратила сенс (про 
що йшлося вище), очистити тлумачення від ідеологічних на
шарувань попередньої епохи. Крім того, лексикографам важ
ливо було при укладанні словникових статей, формулюванні 
дефініцій максимально об’єктивно підходити до фактичного 
матеріалу, намагатися якомога точніше дотримуватися його 
контекстної основи, мінімізуючи при цьому вплив особистих 
лінгвістичних та когнітивних уподобань.

3. Істотне розширення текстово-ілюстративної бази 
Словника:

-  максимально повне представлення контекстної осно
ви, лексики та фразеології Святого Письма;

-  істотне розширення списку цитованих джерел за раху
нок залучення творів раніше заборонених письменників і 
письменників нової доби;

-  залучення нових текстово-ілюстративних джерел — 
Інтернету й створеного в Українському мовно-інформацій
ному фонді лінгвістичного корпусу.

4. Відтворення питомих рис української мови та україн
ського менталітету.

-  введення оригінальних мовних конструкцій, прита
манних творчості раніше заборонених письменників, ав
тентичних лінгвістичних джерел й іншого фактичного ма
теріалу з української етнографії та фольклору;

-  залучення лексикографічного матеріалу, який відобра
жає національно-історичні реалії та ментальні концепти 
українського народу;

-  забезпечення відповідності лексикографічного мате
ріалу граматичним, лексичним і стилістичним нормам су
часної української літературної мови, зокрема вилучення 
росіянізмів, невдалих кальок та ін.

5. Відбиття лексико-семантичної динаміки, яка відобра
жає сучасну мовну практику України:

-  становлення України як незалежної держави; зміна су
спільного ладу; демократизація суспільства; зміна політич
ної ситуації в країні; зростання політичної та економічної 
активності всіх верств українського суспільства;

-  науково-технічна революція; перехід до інформаційно
го суспільства та суспільства знань;

-  глобалізація; розширення та інтенсифікація міжнарод
них зв’язків України.

6. Осучаснення лексикографічного матеріалу:
-  введення до реєстру слів на позначення нових реалій, 

що з ’явилися після виходу СУМ-11;
-  вилучення лексикографічного матеріалу, який утратив 

актуальність і не властивий сучасній мовній практиці.
7. Заповнення лексикографічних лакун:
-  уведення до реєстру наявної в мові, але пропущеної 

в СУМ-11 загальновживаної лексики;
-  урахування лексичних значень, які з різних причин не 

були відображені в СУМ-11;
-  значне розширення фразеологічної зони та взагалі зони 

словосполучень.

Сформульовані принципи стали основою всієї роботи 
над укладанням СУМ-20; їх зміст детально розкривати
меться у подальшому викладі.

Перейдемо до розгляду того, як сформульовані принципи 
практично реалізовані у корпусі СУМ-20.

По-перше, після формування лексикографічної бази да
них “СУМ” (цей процес детально описано в третьому розді
лі вступної статті) проведено роботу з виправлення поми
лок, недоглядів і похибок у структурі СУМ-11. Завдяки 
застосуванню створеного у Фонді інструментального ком
п’ютерного комплексу її виконання значною мірою вдалося 
автоматизувати. Зокрема, в автоматизованому режимі 
здійснено такі операції:

-  аналіз знакової системи Словника;
-  звіряння коректності шрифтового виділення структур

них елементів словникових статей;
-  звіряння вживання розділових знаків;
-  звіряння коректності відсилань у значеннях та відтін

ках значень;
-  звіряння коректності відсилань у фразеологічних час

тинах;
-  перевірка замкненості лексикографічної системи 

СУМ-20 (наявність у реєстрі всіх слів, що містяться у слов
никових дефініціях);

-  перевірка наявності ілюстрацій до значень;
-  перевірка відповідності першоджерел затвердженому 

списку;
-  перевірка вживання типових формул тлумачення в ме

жах певних лексико-семантичних груп;
-  перевірка застосування умовних скорочень у стандарт

них лексикографічних ситуаціях;
-  перевірка узгодженості з базою даних електронного 

граматичного словника української мови, який функціонує 
в Українському мовно-інформаційному фонді HAH Укра
їни у складі Національної словникової бази.

Наступний крок, де також застосовано комп’ютерні мето
ди, —  маркування ілюстрацій суспільно-політичної літера
тури радянського періоду та іншого заідеологізованого ілю
стративного матеріалу. Результати цієї праці значні. Наве
демо лише кілька прикладів словникових статей у тому ви
гляді, як вони представлені у СУМ-11, підкресливши 
частини, вилучені в процесі подальшої роботи:

АБСОЛЮТИЗМ, у, ч. Форма керування державою, при 
якій верховна влада повністю належить одній особі— монар
хові; самодержавство. До повалення Феодалізму, абсолютизму 
і чужонаиіонального гніту не могло бути ймови про розвиток 
пролетарської боротьби за соиіалізм (Лешн. 21.1950. 2621.

АГІТАЦІЯ, і, ж. 1. Дія за знач, агітувйти. Повість 
ГА. Головка! "Пасинки степу” пройнята глибокою вірою в 
перемогу колгоспів, вона була умілою і переконливою агіта- 
иією за них (Іст, укр, літ,, II. 1956. 4321,

2. Громадська й політична діяльність, робота серед трудя
щих, спрямована на роз’яснення політики якої-небудь партії 
чи організації. В нерозривному зв ’язку з пропагандою стоїть 
агітаиія серед робітників.. (Ленін. 2.1948.2931: Вразила мене 
тільки одна справа в тутешній виборчій агітації, се так звані 
“видатки на агітацію” (Л. Укр., V, 1956, 41); В. І. Ленін 
підкреслював необхідність того, щоб пропаганда і агітаиія 
велись рідною мовою населення (Рад. Укр.. 28.ІХ 1956.11.

АКТИВНІСТЬ, ності, ж. 1. Властивість за знач, актив
ний 1. Він [О. М. Сибіряков] відзначався ще надзвичайною 
спостережливістю, активністю та письменницьким хис
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том (Видатні вітч. географи.., 1954,102); В рядах комсомолу 
в суворій боротьбі Формувалися благородні риси нашого 
юнаитва. його висока політична активність, невгамовна 
громадська тіиіатива. почуття обоє ’язку перед Батьківщи
ною (Рад. Укр.. 16.VI 1957,11: // Енергійна діяльність; діяль
на участь у чому-небудь; протилежне п аси вн ість . В ниніш
ніх умовах партія вимагає від профспілок ще більшої актив
ності в комуністичному будівниитві (Рад. Укр.. 21 .VI 1957. 
11: Зростання активності народних мас у будівниитві нового 
життя— закон епохи соціалізму (Програма КПРС. 1961,131.

Ар м і я д  ж. 1. Сукупність усіх сухопутних, морських і 
повітряних збройних сил держави. У справедливих армій 
доля завжди прекрасна (Гончар, І, 1954, 3); Марко розпо
відав про свою службу в армії, про селищні новини, про різні 
випадки й зустрічі (Коз., Сальвія, 1956, 41).

Діюча йрмія —  війська, які під час війни перебувають на 
фронті. Щорс, навпаки, сам просить командування посла
ти його в діючу армію на фронт (Скл., Легенд, начдив, 
1957, 19); Радянська Армія —  назва армії Радянського 
Союзу з 1946 р. Партійні організації Радянської Армії у 
своїй діяльності керуються Програмою і Статутом КПРС 
і праиюють на основі інструкиій, затверджуваних Цент
ральним Комітетом (Статут КПРС. 1961. 271: Червона 
Армія —  назва армії Радянського Союзу до 1946 р. Українсь
ке населення Галичини з невимовною радістю зустрічало Чер
вону Армію — апмію-визволительку (1ст. УРСР. П. 1957. 1911.

2. Сухопутні збройні сили...
5. кого, чого, перен. Маса людей, об’єднаних спільною 

ознакою, справою і т. ін. Лиш ми, робітники, ми, діти 
Святої армії труда. Землею будем володіти. А паразитів 
жде біда (Інтернаціоналі: Армія пролетаріату міиніє в усіх 
країнах (Ленін. 13. 1949. 731: Армія ю т а мічуріниів прагне 
опанувати вчення І. В. Мічуріна та його методи роботи 
(Юним мічур... 1955. ЗІ.

БАНК, у, ч. 1. У СРСР —  державна Фінансова установа, 
яка здійснює кредитування народного господарства і є роз
рахунковим центром країни: у капіталістичних країнах — 
фінансова установа, що концентрує капіталовкладення, які 
дає в позику капіталістам з метою одержання прибутків і 
надприбутків, ..капітал переходить весь час з однієї країни 
до іншої. Банки, иі величезні склади капіталів, що збира
ють.. і розподіляють його в позику капіталістам, стають 
з наиіональних міжнародними.. (Ленін. 2. 1948. 901...

БЕЗРОБІТТЯ, я, с. 1. Стан, коли не всі можуть одержати 
роботу, мати постійний заробіток. Застій у промисловості 
ГРосїїІ створював безробіття, яке тяжко позначалось на 
становищі робітничого класу (Іст. УРСР. І. 1953. 6391: // На
явність безробітних. В усіх іноземних державах ми бачимо 
промислові кризи і величезне безробіття (Ленін. 33,1951.911...

Зрозуміло, що в новому Словнику подання такого лекси
кографічного матеріалу є абсолютно недоречним. Отже, 
відповідні фрагменти словникового тексту були вилучені. 
Деякі словникові статті доводилося переробляти докорін
но, а обсяг виявлених у такий спосіб і вилучених “ідеоло
гічних” фрагментів сягнув приблизно 20 % від усього ілю
стративного матеріалу СУМ-11.

Про здійснену роботу з деідеологізації лексикографічно
го матеріалу свідчать наведені нижче приклади переосмис
лення семантики певних словникових статей (здебільшого 
суспільно-політичної тематики). Ці приклади подано у ви
гляді таблиці, ліва колонка якої представляє текст із 
СУМ-11, а права, відповідно, перероблений текст тієї ж 
словникової статті з СУМ-20:

КОМУНІЗМ, у, ч. 1. Вища су
спільно-економічна формація, 
що приходить на зміну капіта
лізмові й грунтується на усу
спільненні засобів виробницт
ва; має два ступені розвитку: 
соціалізм і власне комунізм — 
безкласове суспільство, у яко
му здійснюється принцип: “від 
кожного —  за його здібнос
тями, кожному —  за його 
потребами”. Комунізм є найви
щий ступінь розвитку соціа- 
лізму, коли люди працюють з 
усвідомлення необхідності 
працювати на загальну ко
ристь (Ленін, ЗО, 1951, 178); 
Революція іде, Іскрізь ми Бачи
мо її всесвітню путь, —  Всі 
шляхи ведуть до комунізщ Всі 
дороги в комунізм ведуть! 
(Криж., ГЦд зорями.., 1950,139). 
2. Створена Марксом, Ен
гельсом і Леніним унаслідок 
глибокого вивчення об’єк
тивних законів розвитку 
суспільства наукова теорія й 
тактика пролетарської рево
люції та побудови комуніс
тичного суспільства. Ідеї ко
мунізму захоплюють серця 
трудящих і перетворюють 
світ (Ком. Укр., 10, 1959, 9).

КОМУНІЗМ, у, ч. 1. У марксизмі — 
вчення про теорію і практику проле
тарської революції та побудову без
класового суспільства; політика й 
ідеологія комуністичної партії. Після 
провалу ідеї комунізму прийшло за
гальне розчарування в універсальних 
ідеях, однією з яких є, на жаль, і кон
цепція відкритого суспільства (з наук, 
літ.); Велика кількість селянства, up  
лишалася запекліш ворогом ко
мунізму, продовжувала вперту, хоч 
і неузгоджену партизанську війну 
з більшовиками (з навч. літ.); Таких 
шкіл і гуртків у  місті ставало все 
більше. І  все більше виходило з них не 
стільки вмілих майстрів, як відмін
них пропагандистів нового, почато
го Марксом і Енгельсом вчення про 
комунізм (М. Олійник).

2. Суспільно-політична формація, 
яка, за марксистською теорією, ґрун
тується на суспільній власності на 
засоби виробництва та співробіт
ництві і взаємодопомозі вільних від 
класового й національного гноблен
ня трудящих; настає слідом за капіта
лізмом і проходить у  своєму розвитку 
дві стадії: нижчу (соціалізм) і вищу 
(повний комунізм). Згідно з уявлен
нями основоположників марксизму 
комунізм, як суспільна формація, пе
редбачає наявність високорозви- 
нених продуктивних сил, відсутність 
поділу на соціальні класи, скасування 
держави, зміну функцій і поступове 
відмирання грошей (з наук, літ.); — 
Сухомлин за човна ж лаятиме..— За 
ценетурбуйсь, — заспокоює Віталій 
.. — У нас із ним уже як при 
комунізмі: твоє—моє, моє— твоє... 
(О. Гончар); * Образно. Вона щедрою 
рукою ділилася з Пшеничкою, а той 
— з нещасними товаришами, бо ска
редою він ніколи не був. Однак цей 
своєрідний комунізм тривав недовго 
(Д. Бузько)...

СОЦІАЛІЗМ, у,ч. 1. Перша 
фаза комуністичної формації, 
суспільний лад, що приходить 
на зміну капіталізмові, засно
ваний на суспільній власності 
на знаряддя і засоби вироб
ництва, влад і трудящ их, 
керованих робітничим класом 
на чолі з марксистсько-ле
нінською партією. Перехід від 
соціалізму до комунізму є 
закономірний, історично 
неминучий процес (Наука.., 3, 
1959, 1); Соціалізм, планове 
соціалістичне господарство 
відкривають найширший 
простір для всебічного про
гресу науки і техніки (Матер. 
XXIVз. КПРС, 1971,45)...

СОЦІАЛІЗМ, у, ч. 1. Суспільно-по
літичний лад, основою виробничих 
відносин якого є державна власність 
на засоби виробництва і як мета та 
ідеал висуваються принципи соціаль
ної справедливості, свободи, рівності. 
Бесіди пекут, — немов залізо, небез
печні слова, яю соціалізм, натура
лізм, дарвінізм, питання жіноче, пи
тання робітницьке, — бриніли, мов 
бджоли (О. Кобилянська); — Я  пи
таю, чи вдоволені ви страйком? — 
Дуже вдоволений. — Наближає до 
соціалізму? — Так, наближає 
(В. Винниченко); Ніколи всміхатись. 
Мені треба соціалізм будувати! 
(О. Довженко); Я  не визнаю проле
тарського правосуддя, здійснювано
го закаблуками й палкою! Ось це моє 
кредо. І  так само не визнаю соціаліз
му, будованого тюрмою й кулею 
(І. Багряний); Багато з них і раніш 
захоплювалися ідеями соціалізму 
(Б. Антоненко-Давидович)...

Уже з цих небагатьох прикладів зрозуміло, що робота з 
подолання ідеологічних нашарувань, властивих СУМ-11, 
виявилася і значною за обсягом, і важливою з огляду на 
необхідність послідовного проведення принципу лексико
графічної об’єктивності.
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1.2. Лексичний склад Словника. Критерії добору лексики та формування реєстру
Лексикографічна база даних Українського мовно-інфор

маційного фонду HAH України на сьогодні становить най
повніше зібрання лексики української мови. Функціонуючи 
у складі інтегрованої системи Національної словникової 
бази4, вона містить —  на тій чи іншій стадії розроблення — 
понад 550 тисяч реєстрових одиниць. При укладанні варі
анта Словника, призначеного для друку, найперше питання, 
що виникає, —  це визначення того складу реєстру (інвента
рю лексичних одиниць), який доречно представити в акаде
мічному Словнику української мови.

Обсяг лексики, яка залучається до того чи іншого словни
ка, залежить передовсім від настанов і завдань конкретної 
лексикографічної праці. Яким має бути словник і для кого він 
призначений —  це ті визначальні моменти, що зумовлюють 
реєстр слів, дібраних до філологічного словника із лексичної 
скарбниці мови. Отже, тип словника мотивує вибір слів, які 
мають увійти до реєстру лексикографічної праці, та визначає 
принципи і межі в доборі лексичних одиниць.

Великі тлумачні словники мають своє призначення— мак
симально повно представити лексику і фразеологію сучасної 
літературної мови, її докладне опрацювання в семантично
му, граматичному і стилістичному аспектах. Нові, комп’ю
терні реалії лексикографії з її практично необмеженим по
тенціалом до нарощування обсягів мовного матеріалу та 
інтеграції лексикографічних ефектів надають чималі можли
вості для забезпечення цього призначення. Таким чином, 
СУМ-20 та його подальші версії покликані якнайширше фік
сувати словниковий склад української мови, подавати деталь
ну і різноаспектну характеристику мовних фактів. Саме в 
СУМ-20 втілюються ідеї інтегральної лексикографії.

Як уже зазначено, формування СУМ-20 здійснювалося на 
основі реєстру слів попереднього видання —  СУМ-11, адже 
укладання нового словника було розпочато “поверх” старого, 
через парсинг5 його тексту та створення відповідної комп’ю
терної лексикографічної бази даних (див. розділ 3). З таких 
початкових умов постали і завдання нової лексикографічної 
праці, котрі можна сформулювати так: а) відображення об’єк
тивних змін у словниковому складі та семантиці, які відбу
лися за час, що пройшов між двома виданнями; б) “вирівню
вання” нового словника в прийнятих для сучасного варіанта 
параметрах, що означає дотримання природних для укра
їнської мови лексичних пропорцій (насамперед стильових), 
уніфікацію однорідних лексикографічних елементів, уведен
ня до реєстру всіх слів, наявних у словникових дефініціях, — 
тобто послідовне проведення настанов системної лексикогра
фії; в) усунення ідеологічних підходів у фіксації словникового 
складу та лексикографічному розробленні мовного матеріалу, 
характерних для попереднього видання; г) забезпечення дери
ваційної повноти реєстру, уведення до реєстру разом із нови
ми словами їх дериватів.

При доборі лексики до Словника діяв принцип своєрідної 
фільтрації лексичного матеріалу. Він полягає в тому, що 
серед величезної кількості слів, які становлять словнико
вий склад мови, необхідно відібрати її найуживанішу, а 
отже, найсуттєвішу частину. Тому в практиці формування 
реєстру СУМ-20 застосовано статистичний критерій.

Неабияку роль у доборі лексики до Словника відіграє й 
авторитетність джерел, із яких залучаються лексичні оди

ниці. Тлумачний словник національної мови будується пе
редусім на основі художніх, публіцистичних, наукових, 
науково-популярних творів, мови мас-медіа тощо. Новими, 
порівняно із СУМ-11, джерелами стали Український націо
нальний лінгвістичний корпус та Інтернет. Вагоме значення 
при доборі реєстрових слів має і відчуття мови авторів 
Словника. Мовна інтуїція, безумовно, служить внутрішнім 
орієнтиром у формуванні списку лексичних одиниць.

Критеріями добору лексики до СУМ-20, виходячи із загаль
них принципів укладання тлумачних словників, стали такі:

-  узгодженість із СУМ-11 та загальносистемними наста
новами сучасного лексикографування (критерій системної 
відповідності);

-  уведення слів, не зафіксованих у СУМ-11, заповнення 
лексикографічних лакун і внесення до реєстру слів, наяв
них у словникових дефініціях, а також їх дериватів (лекси
кографічний критерій);

-  урахування нових реалій, що з’явилися або активізували
ся у період між двома словниками (хронологічний критерій);

-  урахування частотності вживання слів (статистичний 
критерій);

-  уведення слів, зафіксованих в авторитетних джерелах, 
зокрема у Святому Письмі (критерій авторитетності).

Таким чином, до реєстру Словника внесено:
1. Активну лексику української літературної мови, відо

бражену в усіх різновидах художньої літератури, починаю
чи з кінця XVIII століття до наших днів, Біблії, народної 
творчості, публіцистики, науково-популярних і наукових 
праць, мови засобів масової інформації та ін.

2. Терміни і номенклатурні слова, які широко вживають
ся у писемній та усній мові, використовуються в популяр
них наукових виданнях, підручниках і посібниках, пресі 
і т. ін. (абсорбент, бонус, веб-сайт, вегетативний, елек
трон, іонізувати, морфема, неврологія, октан, увертюра).

3. Назви сучасних народів, етнічних груп і т. ін. (албанці, 
англійці, батат, білоруси, караїми, німці, уйгури); найме
нування зниклих народів і племен, які відіграли значну 
роль в історії та культурі (анти, вавилоняни, в ’ятичі, галли, 
гуни, печеніги, скіфи, франт).

4. Широковживані складноскорочені слова (ВАК, ГЕС, 
держадміністрація, ЄС, облвно); складні лексичні одиниці 
(прем ’єр-міністр, секретар-референт).

5. Продуктивні у словотворенні частини (перші та другі) 
складних слів (авто..., багато..., важко..., прото..., са
мо...; ...водний, ...граф, ...метр, ...філ).

6. Засвідчені текстово-ілюстративним матеріалом змен
шені, пестливі, збільшені, зневажливі іменникові (берізонь
ка, вітрище, малятко, паруб’яга) і прикметникові (гарне
сенький, здоровенний, манюньтй) найменування.

7. Біблійну і релігійну лексику (акафіст, ангел, апостол, 
Бог, Великдень, висвячувати, кальвінізм, преподобний).

8. Лексичні діалектизми, зафіксовані у творах багатьох пи
сьменників (банувати, бузько, вабкий, вандри, ґазда, лебедіти).

9. Наявні в джерелах: а) пасивні дієприкметники (адап
тований, випробуваний, набраний, перероблений, розчине
ний); прикметники вищого ступеня, що утворюються з від
хиленням від форми звичайного ступеня (більший —  від 
велитй, кращий— від гарний, менший— вія  малий), найви
щого ступеня з префіксами щонай-, якнай- (щонайбільший,

4 Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 № 70-р Національну словникову базу Українського мовно-інформаційного 
фонду HAH України внесено до Державного реєстру наукових об’єктів, які мають статус національного надбання України.
Поняття та процес парсингу Словника докладно описується у третьому розділі Передмови.
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якнайкращий); прислівники (занадто, пішки, тричі), в то
му числі й ті, що походять від прикметників (високо, добре, 
по-українському, сміливо, щиро).

До реєстру основної частини Словника не внесено:
1. Вузькоспеціальні терміни, які не набули поширення в 

мовній практиці.
2. Власні імена та прізвища людей (Іван, Ольга, Хмель

ницький, Шевченко), крім тих, які стали загальними назва
ми (геркулес, донжуан, іуда), власні імена з міфології різ
них народів (Аполлон, Велес, Венера, Зевс, Ізіда, Перун).

3. Назви країн, держав (Англія, Венесуела, Словаччина); 
географічних об’єктів —  міст, морів, річок, гір, островів тощо 
(для них відведено два останні томи Словника); небесних 
тіл —  планет, комет, супутників планет тощо, крім тих, які 
вживаються як загальні назви (вавилон, рубікон, содом).

4. Діалектні (обласні) слова, які не набули поширення в 
літературній мові, зокрема варіанти загальнолітературних 
слів із місцевими фонетичними відмінностями.

5. Слова індивідуального творення, що трапляються у текстах 
окремих письменників, але не закріпилися у мовній практиці.

6. Прикметники вищого ступеня, які утворюються за до
помогою суфікса -іш (добрий — добріший, темний — тем
ніший, холодний— холодніший); прислівники на -е, утворе
ні від цих прикметників (добріше, найдобріше); прикмет
ники найвищого ступеня нормального творення з префік
сом най- (наймиліший, найміцніший, найновіший).

7. Дієприслівники теперішнього часу на -ачи (-ячи), -учи 
(-ючи) (бачачи, везучи, знаючи, манячи) і минулого часу на 
-ши (набувши, поклавши, принісши).

1.3. Орфографія Словника
Текст СУМ-20 відповідає нормам чинного правопису 

1993 року6. Порівняно з текстом СУМ-11, який дотриму
ється норм правопису 1960 року7, в ньому є низка відмін
ностей. Це стосується відновлення в українській абетці літе
ри ґ, зміни порядку розташування літери ь (м’який знак) в 
абетці: ь, ю, я  замість ю, я, ь. Крім того, внесені деякі зміни у 
правопис складних слів, уживання великої літери, закінчень 
відмінюваних слів, слів іншомовного походження і власних 
назв. Правописні відмінності між СУМ-11 та СУМ-20 си
стематизовано в таблиці, у лівій частині якої подано фраг
менти текстів правопису 1960 р., у правій —  чинного.

СУМ-11 СУМ-20
Написання літери ґ

Відсутня Літера ґ передає на письмі зад
ньоязиковий зімкнений приго
лосний як в українських словах, 
так і в давнозапозичених і зук- 
раїнізованих: агрус, гава, газда, 
гандж, ганок, гатунок, гвалт, 
ґвалтувати, Ґеґати, ґедзь, Ґел
ґотати, ґерґотати, ґерґотіти, 
ґиґнути, ґирлиґа, ґлей, ґніт (у 
лампі), ґоґель-моґель, ґрасувати, 
ґрати (іменник), ґратчастий, 
ґречний, ґринджоли, ґрунт, ґуд
зик, ґуля, джиґун, дзиґа, дзиґлик 
тощо та похідні від них, а також 
у  прізвищах Ґалаґан, Ґудзь і под.

Апостроф
Апостроф пишеться перед йото
ваними після губних приголос
них (б, п, в, м, ф), напр.: б ’ю, 
п ’ять, п 'є, в ’язи, у  здоров % тім’я, 
м 'ясо, рум ’яний, мереф 'янський.

Апостроф пишеться перед я, ю, є, ї  
після губних приголосних (б, п, в, 
м, ф): б’ю, п ’ять, п ’є, в ’язи, у  здо
ров’ї, м ’ясо, рум’яний, тім’я  ме
реф 'янський, В'ячеслав, Стеф’юк

Правопис складних слів
Разом пишуться складні іменники з 
пів, друга частина яких починаєть
ся з приголосного, напр.: півколо, 
півмісяць, північ, півгодини, півдю
жини, півкарбованця, піввідра, 
піврічний, півмісячний, півгодин
ний; півдванадцятої, півтретьої. 
Примітка. Якщо другий елемент 
складного слова починається з 
простого чи йотованого голосно
го, то тоді пів пишеться через 
дефіс, напр.: пів-огірка, пів-ар- 
куша, пів-ящика, пів-яблука, але: 
півострів, піваркуш і под.

Разом пишуться складні іменни
ки з першою частиною пів-, на- 
пів-, полу-: піваркуша, півгоди
ни, півдюжини, півкарбованця, 
півколо, півмісяць, півогірка, 
пів’яблука; напівавтомат, на
півсон; полукіпок, полумисок. 
П римітка. Перед іменника
ми —  власними назвами пів- пи
шеться через дефіс: пів-Європи, 
пів-Києва.

Уживання великої літери

Назви релігійних свят, постів, а 
також місяців, тижнів пишуться 
з малої букви, напр.: різдво, по
крова, великий піст, курбан- 
байрам; серпень, брюмер (але: 
Брюмер у значенні “переворот 
18 брюмера 1799 р.”), неділя; 
але Петра і Павла, Маковія, 
Теплого Олекси, Івана Купала.

3 великої літери, але без лапок 
пиш уться назви культових 
книг: Апостол, Біблія, Єванге
ліє, Коран, Псалтир, а також 
назви таких релігійних понять, 
як Бог (але бог Перун і т. ін.), 
Божа Матір, Син Божий, Свя
тий Дух і т. ін.
3 великої літери пишуться й наз
ви релігійних свят і постів: Бла
говіщення Великдень, Івана Ку
пала, Петра й Павла, Покрова, 
Різдво, Теплого Олекси, Успіння; 
Великий піст, Масниця, Петрів
ка, Пилипівка, Спасівка тощо.

Правопис закінчень відмінюваних слів. 
Іменник. Родовий відмінок.

Закінчення -а, -я мають назви 
приміщень, будівель, споруд 
та ін.: хліва, коридора, погреба, 
сарая, бруствера, бліндажа, 
куреня, млина, карниза, мезоні- 
на, тамбура, паркана. 
Примітка. Тільки з -у вжива
ються: вокзалу, гробу, даху, за
лу, каналу, магазину, метропо
літену, молу, палацу, плоту, по
верху, тину, універмагу, шинку.

Закінчення -у (у твердій і міша
ній групах), -ю (у м ’якій групі) 
мають іменники чоловічого ро
ду на приголосний, коли вони 
означають назви будівель, спо
руд, приміщень та їх частин: 
вокзалу, ґанку, даху, заводу, за
лу, замку, каналу, коридору, ма
газину, мезоніну, метрополіте
ну, молу, палацу, поверху, са
раю, тину, універмагу, шинку, 
але (переважно з наголосом на 
закінченні): бліндажа, гаража, 
куреня, млина, хліва; -а (-я) 
вживається також в іменни
ках —  назвах архітектурних де
талей: еркера, карниза, порти
ка; обидва закінчення-----а (-я)
та -у (-ю) приймають іменники: 
мосту й моста, паркану й 
паркана, плоту й плота.

6 Український правопис. —  4-те вид., випр. і доп. —  К.: Наук, думка. —  1993. —  235 с.
7 Український правопис. —  2-ге вид., випр. і доп. —  К.: Вид-во Академії наук УРСР. — 1960. —  272 с.
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Правопис слів іншомовного походження

І пишеться після всіх приголос
них у географічних назвах і вза
галі у  власних назвах (а також у 
словах, що походять від них) пе
ред дальшим приголосним і в 
кінці слова, напр.: Алжір, Бразі- 
лія, Вашингтон, Едінбург, Зам
безі, Капрі, Кріт, Мадрід, Чіка- 
го; Анрі, Білло, Гальвані, Грімм, 
Дідро, Дізель, Овідій, Россіні, Ті- 
ціан, Ціцерон, Міллер; алжирсь
кий, корсіканець, сіцілісць, шіл- 
леріеський.
Примітка. 3 и пишуться такі 
географічні назви: з кінцевим 
-ика —  Америка, Арктика, Ан
тарктика, Африка, Балтика; 
чотири давно узвичаєні назви із 
сполученням -ри-----Великобри
танія, Париж, Рига, Рим, а та
кож Єгипет, Єрусалим, Палес
тина.

И  пишеться:
1. У географічних назвах з кін
цевими -ида, -ика: Антаркти
да, Атлантида, Флорида; Ад
ріатика, Америка, Антарктика, 
Арктика, Атлантика, Африка, 
Балтика, Корсика, Мексика.
2. У географічних назвах після 
приголосних дж, ж, ч, ш, щ і ц 
перед приголосним: Алжир, Ва
шингтон, Вірджинія, Гемпшир, 
Жиронда, Йоркшир, Лейпциг, 
Циндао, Чикаго, Чилі; але перед 
голосним і в кінці слова пишеть
ся і: Віші, Шіофок.
3. У географічних назвах із зву
косполученням -ри- перед при
голосним (крім j): Великобрита
нія, Крит, Мавританія, Мадрид, 
Париж, Рига, Рим та ін.; але 
Австрія, Ріо-де-Жанейро.
4. У ряді інших географічних 
назв після приголосних д, т і в 
деяких випадках згідно з тради
ційною вимовою: Аргентина, 
Братислава, Бразилія, Ватикан, 
Единбург, Єгипет, Єрусалим, 
Китай, Кордильєри, Пакистан, 
Палестина, Сардинія, Сиракузи, 
Сирія, Сицилія, Скандинавія, Ти
бет і в похідних від них: арген
тинець, аргентинський та ін.

У  словах, запозичених з фран
цузької мови, після шиплячого 
ш пишеться відповідно до фран
цузького u українське у, а не ю: 
брошура, парашут.

У словах, запозичених із фран
цузької мови, після шиплячих ж, 
ш пишеться відповідно до фран
цузького u українське у, а не ю: 
брошура, журі, парашут; також 
у  словах парфуми, парфумерія.

І пишеться після голосного: мо
заїка, наївний, прозаїк, руїна, 
теїн; Енеїда, Ізмаїл.
Але в складних словах, де перша 
частина закінчується голосним, 
на початку другої частини пи
шеться і: староіндійський, ново
ірландський; так само в позиції 
після префікса, що закінчується 
на голосний, напр.: поінформу
вати, доісторичний, антиісто
ричний.

І пишеться після голосного: 
мозаїка, наївний, прозаїк, руїна, 
теїн; Енеїда, Ізмаїл, Каїр.
Але в складних словах, де перша 
частина закінчується голосним, 
на початку другої частини пи
шеться і: староіндійський, ново
ірландський; так само в позиції 
після префікса, що закінчується 
на голосний або приголосний: 
антиісторичний, доісторичний, 
поінформувати; безідейний, 
дезінтеграція, дезінфекція, дез
інформація, розіграш.

І, у (а також u німецького диф
тонга eu) в позиції між двома го
лосними (в іноземній мові) в за
гальних назвах звичайно не пе
редаються окремим знаком: бу
єр, лояльний, плеяда, рояль, 
саквояж, фаянс. Лише в окре
мих словах вони передаються 
через й, напр.: конвейєр, фейер
верк, фойє; Фейербах, Савойя, 
Вайян-Кутюр 'є, Гойя.

І, у (а також u німецького диф
тонга eu) в позиції між двома го
лосними (в іноземній мові) в за
гальних назвах звичайно не пе
редаються окремим знаком: бу
єр, конвеєр, лояльний, параноя, 
плеяда, рояль, саквояж, секвоя, 
фаянс, феєрверк, але: Гойя, Са
войя, Фейербах; також майя (на
родність), фойє.

У загальних (невласних) назвах 
іншомовного походження при
голосні не подвоюються; отже, 
пишеться: акумуляція, белет
ристика, грип, група, ідилічний, 
інтелектуальний, колектив, ко
місія, комуна, сума, шофер та ін. 
Тільки в небагатьох загальних 
іменах зберігається подвоєння 
н: аннали, бонна, беладонна, 
ванна, манна, тонна, фіни (але 
фінка); подвоєння л  у словах 
білль, вілла, булла і подвоєння р 
у назві рослини дурра та в назві 
рослини й ароматної смоли мірра. 
Примітка. У невідмінюваних 
словах італійського походження 
подвоєні приголосні зберіга
ються, напр.: барокко, інтер- 
меццо, лібретто, нетто, фор- 
тіссімо, стаккато, брутто.

У загальних назвах іншомовно
го походження приголосні зви
чайно не подвоюються: акуму
ляція, бароко, беладона, белет
ристика, бравісимо, ват (хоч 
Ватт), грип, група, групето, гун 
(гуни), ідилічний, інтелектуаль
ний, інтермецо, колектив, комі
сія, комуна, лібрето, піанісимо, 
піцикато, стакато, сума, фін 
(фіни), фортисимо, шасі, шофер 
таін.
Тільки в окремих загальних наз
вах зберігається подвоєння при
голосних: аннали, бонна, брут
то, ванна (ванний), мадонна, 
манна (манний), мотто, нетто, 
панна, пенні, тонна, білль, 
булла, вілла, мулла, дурра, мірра.

Правопис власних назв
Літера є пишеться у прізвищах 
на -єв, якщо голосному не пере
дують шиплячі або ц, напр.: Го
лубев, Пєвнєв, Мятлєв; але: Не
хорошее, Подьячев, Усвятцев, а 
також Ботев (болг.), Друмев 
(болт.).

Російський звук е передається 
літерою є після приголосних (за 
винятком шиплячих, р і ц) у су
фіксах -єв, -єєв російських прі
звищ: Ломтев, Медведев, М ’ят- 
лєв, Тимірязєв; Алексеев, Веде- 
нєєв, Гордєєв, Менделєєв, але: 
Муромцев, Нехорошее, Писарев, 
Подьячев, Усвятцев; Андреев, 
Аракчеев, Мацеєв, Плещеев, а 
також у болгарських: Ботев, 
Друмев і под.

Географічні назви
Через дефіс пишуться складні 
прикметники, що є частиною 
власних географічних назв і по
чинаються із слів східно-, захід
но-, північно-, південно-, напр.: 
Східно-Китайське море, За
хідно-Казахстанська область, 
Північно-Осетинська АРСР, та
кож Південно-Подільське.

Разом пишуться географічні 
назви-іменники, що складають
ся з прикметника та іменника, 
з ’єднаних сполучним звуком, а 
також прикметники, що похо
дять від них: Білопілля, Верхньо
дніпровськ, Гостролуччя, Доро
гобуж, Кам’яногірка, Красно- 
водськ, Малоярославець, Ниж- 
ньокилимськ, Нововолинськ, 
Новосибірськ, Старокостянти- 
нів, Чистоводне, Ясногородка; 
білопільський, верхньодніпров
ський, гостролучанський, доро- 
гобузький, кам 'яногірківський, 
чистоводнівський та ін. 
Примітка. Це правило поширю
ється й на складні прикметники, 
утворені з двох прикметникових 
основ, які означають назви мо
рів, лісів, низин, областей, заліз
ниць тощо й мають при собі но
менклатурні терміни типу море, 
гора, хребет, ліс, озеро, низови
на, острів і т. ін.: Західносибір
ська низовина, Нижньодунайсь- 
ка низовина, Новосибірські ост
рови, Південноукраїнський ка
нал, Східноєвропейська рівнина, 
Східноказахстанська область, 
Східнокитайське море тощо.
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Розділ 2. БУДОВА СЛОВНИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
ТА ПОДАННЯ В НЬОМУ МОВНОГО МАТЕРІАЛУ

2Л. Структура словникової статті
Словник української мови у 20 томах є лексикографіч

ною системою тлумачного типу. Його текст являє собою 
послідовність окремих елементів, кожен із яких несе зміс
тове навантаження і має однозначне формальне відобра
ження через набір маркерів лексикографічної системи 
Словника. До них належать: спеціальні символи, функціо
нально закріплені розділові знаки, тип шрифту тощо. Окре
мим видом маркера є позиційне розміщення елементів у 
словниковій статті. Роль маркерів дуже важлива, оскільки 
вони здійснюють атрибуцію елементів Словника і забезпе
чують цілісність його лексикографічної системи.

Основна структурна одиниця Словника —  словникова 
стаття, що починається окремим рядком з абзацу. Кожна 
словникова стаття містить реєстрову одиницю —  заголовне 
слово, яке є ідентифікатором словникової статті. Текст 
Словника становить послідовність словникових статей, 
розташованих згідно з алфавітним принципом лексикогра
фічного впорядкування реєстрових одиниць.

Різні заголовні слова ідентифікують різні словникові 
статті. Однакові за написанням і наголошенням, але різні за 
значенням заголовні слова певних словникових статей є 
омонімами і супроводжуються маркером омонімії. Це верх
ній індекс, розташований безпосередньо після заголовного У

слова, —  арабська цифра, якою послідовно нумеруються 
омоніми. Так, реєстрова одиниця СВІТ2 складається із заго
ловного слова СВІТ і маркера омонімії —  цифри 2 . Лексе
ма б Аб к а  має показники омонімії від 1 до 10 і з цими 
маркерами ідентифікує десять різних словникових статей.

Словник містить статті з одним, двома або більше реєст
ровими словами, об’єднаними тотожним набором лексич
них значень, які утворюють реєстровий ряд. Перша лексема 
реєстрового ряду є заголовним словом словникової статті. 
Основний системно-структурний принцип побудови слов
никових статей полягає у спільності лексичної семантики 
всіх членів реєстрового ряду.

Реєстровими одиницями Словника є:
а) лексичні одиниці;
б) твірні компоненти складних слів: ÁBTO1..., ЯС 

Н О ..., ...ПОДІБНИЙ;
в) слова, що вживаються лише як компоненти сталих 

словосполучень :
БАЗЁДОВИЙ, а, е: А  Базедова хвороба див. хвороба.
У структурі кожної словникової статті виділяється два 

обов’язкових елементи: реєстрова (ліва) і тлумачна (права) 
частини.

2.2. Будова лівої частини словникової статті. 
Лексикографічний опис реєстрового ряду

У СУМ-20 представлено словникові статті двох типів: 
повноструктурні та відсильні. Обов’язковим елементом 
обох типів словникових статей є реєстровий ряд.

Ліва частина повнострукіурної словникової статті міс
тить такі елементи: реєстровий ряд (із заголовним словом); 
показники словозміни для змінюваних слів; показники син
таксичних зв’язків і функцій; граматичні параметри, сти
лістичні та інші ремарки. Загальна формальна будова лівої 
частини повнострукіурної словникової статті з однослів
ним реєстровим рядом має такий вигляд:

X, Пар (X), Грам (X), Рем (X), Синт (X),
де X — реєстрова одиниця; Пар (X)— показники словозмін
ної парадигми змінюваних слів; Грам (X) —  граматичні па
раметри (рід для іменників, вид для дієслова, показник час
тини мови, який подається при займенниках, числівниках, 
прислівниках, службових частинах мови та вигуках); 
Рем (X) —  ремарки fix докладний опис подано у п. 2.8); 
Синт (X) —  показники синтаксичних зв’язків і функцій.

Змінювані слова подаються в їхній початковій граматич
ній формі, потім наводяться показники словозміни Пар (X). 
Усі слова —  компоненти реєстрових рядів, крім односкла
дових, подаються з наголосами —  одним (алё, держйвний) 
або двома (зйвнеди, помилка). Наголоси позначаються й у 
параметрах словозміни: ВЕН, його... ; ДАВНИНА, й. ..; 
ПРАТИ, перу, népéin...

Докладний опис способів та особливостей подання еле
ментів Пар (X), Грам (X), Синт (X) у межах частин мови 
подано нижче у відповідних підрозділах.

Кількість і склад лексичних компонентів реєстрового ря
ду визначається варіативністю (фонетичною, морфологіч
ною, словотвірною, акцентуаційною, граматичною і т. ін.) 
заголовного слова, що не веде до зміни лексичних значень 
членів реєстрового ряду. Наприклад: БАТЬКІВЩ ИНА1 і 
БАТЬКІВЩ ИНА, и ...; ВІДНОВЛЮВАТИ, юю, юєш, 
ВІДНОВЛЯТИ, яю, яєш ...; ГУРКОТАТИ, очу, бчеш, 
ГУРКОТІТИ, очу, отйш...; 3ABOPKOTÁTH, ЗАВУРКО- 
ТАТИ, очу, очеш, ЗАВрРКОТІТИ, ЗАВУРКОТІТИ, очу, 
отйш, док. ... ; ЗОКРЕМ А...; НАДБИРАТИ, йю, йєш, 
недок., НАДІБРАТИ, надберу, надберёш, док., що...; РОЗ- 
Б0ВТУВАТИ, ую, уєш, недок., РОЗБ0ВТАТИ, аю, аєш і 
йю, аєш, док, що...; СИРОТА, й, ч. і ж. ...; УБРАНИЙ 
(ВБРАНИЙ), діал., УБРАТИЙ (ВБРАТИЙ), а, е ...

Варіанти заголовного слова подаються за алфавітом, як
що вони мають однаковий стилістичний статус (ЖИТТЁ- 
ВИЙ, а, е, Ж ИТТЬОВИЙ, á, é...), або за вживаністю 
(М ЕНШ Е,рідко  М ЕНШ ...).

Розроблення варіантів дієслів реєстрового ряду та по
хідних від них, що починаються на в та у, зумовлюється їх 
семантикою. Дієслова, які виражають спрямування дії 
всередину, в межі чого-небудь, та відповідні похідні пода
ються на в (із зазначенням одночасно в дужках їх варіантів 
на у): ВГВЙНЧУВАТИ (УГВЙНЧУВАТИ), ую, уєш, 
недок., ВГВИНТЙТИ (УГВИНТЙТИ), нчу, НТИШ, док., 
up...; ВГВЙНЧУВАННЯ (УГВЙНЧУВАННЯ), я, с. ...; 
ВГВЙНЧУВАНИЙ (УГВИНЧУВАНИЙ), а, е... Дієслова, 
які виражають поширення дії на поверхню чого-небудь, 
наслідок дії, та похідні від них відсилаються на у, де по
даються і відповідно розробляються з варіантом в: ВКРИ-
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ВАТИ див. укривати; ВКРИТИЙ див. укритий; ВКРИ
ВАННЯ див. укривйння; ВКРИТТЯ див. укриття.

Ці правила попшрюються і на випадки омонімії: ВВ’Я 
ЗУВАТИ1 (УВ’ЯЗУВАТИ), ую, уєш... 1. Вплітати в’язан
ням... 2. Те саме, що вплутувати 2 ...; але ВВ’ЯЗУВАТИ1 
див. ув’язувати2.

Прийменник в і прислівники з префіксальним в теж по
даються на в із варіантом у: В2 (У), ВГОРІ (УГОРІ); 
ВТРОЄ (УТРОЄ).

Із слів, утворених за допомогою префікса від- та його 
варіанта од-, рідко вживаного в сучасній українській літера
турній мові, у реєстрі Словника подані тільки ті, що почи

наються з від-. Варіанти з од- наводяться в ілюстративному 
матеріалі.

Структурні варіанти подаються в окремих словникових 
статтях (АВОКАДНИИ, а, е. Те саме, що авокадовий...; 
АВОКАДОВИЙ, а, е... Прикм. до авокйдо...; БАЙДУ
Ж ІСТЬ, жості, ж. ... Стан і властивість за знач, байду
жий 1...; БАЙДУЖ НІСТЬ, ності, ж. Стан і властивість за 
знач, байдужний...).

Відсильні статті у Словнику мають таку формальну бу
дову: X див. у, де X — заголовне слово, яке виступає єдиним 
компонентом лівої частини, а у —  заголовне слово словни
кової статті, до якої йде відсилання, наприклад: ІЗСИХА- 
ТИ див. зсихйти; УНАСЛІДОК див. внйслідок.

2.3. Будова правої частини словникової статті. 
Тлумачення реєстрових одиниць

Основним структурним елементом правої частини слов
никової статті є рубрика. У Словнику розрізняються руб
рики двох типів.

Рубрика першого типу подає лексикографічне опрацю
вання лексичного значення. Кожна така рубрика містить 
тлумачення (словникову дефініцію) лексичного значення та 
його відтінків, а також ілюстрації до них. У полісемічній 
словниковій статті рубрики послідовно нумеруються араб
ськими цифрами. Так, словникові статті з реєстровими оди
ницями З2 та ПО містять по 36 рубрик, В2 —  34 рубрики.

У рубриці другого типу представлене лексикографічне 
опрацювання словосполучень. До неї входить текст слово
сполучення (реєстрова частина рубрики), його тлумачення, 
відтінки та ілюстрації до них. Докладно лексикографічне 
розроблення словосполучень подано у п. 2.5.

Тлумачення (дефініція) як репрезентант лексичного зна
чення у тлумачному словнику є найважливішим компонен
том словникової статті. Дати слову тлумачення —  це озна
чає побудувати його семантично еквівалентний перифраз, 
який виступає у формі тексту, складеного відповідно до 
лексичних і синтаксичних правил мови, із вказівкою на 
елементи, що дають можливість відрізнити (упізнати, зро
зуміти) означуване слово в конкретній мовній ситуації.

Словникове тлумачення і словникова стаття загалом у 
зручній та економній формі дають строгу і якомога ви
черпнішу інформацію про значення окремого слова і пока
зують його місце в лексичній системі, зв’язки з близькими 
за значенням лексичними одиницями, служать основою се
мантичної взаємодії цієї лексеми з іншими в контексті. 
Утворення тлумачень базується на специфіці внутрішньої 
структури лексичного значення і зумовлює існування пев
них норм та способів їхньої побудови, що регулюються 
правилами, виробленими лексикографічною традицією.

Завдання дефініцій у тлумачному словнику формулю
ється так: “Тлумачення мають коротко й чітко розкривати 
значення слова та його основні відтінки і бути по змозі 
однотипними для слів кожної граматичної категорії”8. Де
фініція лексичного значення слова зумовлена звичайно ви
могами оптимальності: вона містить такі семантичні ком
поненти, набір яких є необхідним і достатнім для того, щоб

ідентифікувати певне значення слова й відмежувати одне 
значення від іншого.

Якщо слово має кілька значень, то на першому місці у 
Словнику зазвичай подається значення, найуживаніше в 
мовній практиці. Переносне значення тлумачиться, як пра
вило, після того прямого значення, з якого воно розвинулося:

БЛІДИ Й ... 1. Без рум’янцю; позбавлений природного 
кольору (про обличчя)... 2. Неяскравий, слабо забарвле
ний... 3. перен. Невиразний, недосконалий...; БЛЙСКА- 
ТИ ... 1. тільки З ос. Раз у раз яскраво блищати, світитися 
переливчастим світлом; поблискувати... 2. чим. Уривчасто, 
з перервами світити; блимати (у 2 знач.)... 3. тільки 3 ос., 
перен. Раптово з ’являтися...

Якщо слово поряд із його загальновживаним значенням 
використовується також як термін, то загальновживане зна
чення подається першим: АБОРИГЕН... 1. Корінний жи
тель країни або місцевості; тубілець... 2. біол. Те саме, що 
автохтбн 2... ; ІНІЦІЮ ВАТИ... 1. Сприяти виникненню чи 
розвиткові чого-небудь... 2. спец. Започаткувати, викликати 
хімічну або ядерну реакцію шляхом зовнішнього впливу...

Термінологічне значення подається першим лише тоді, 
коли загальномовне значення є перенесенням або розши
ренням термінологічного значення: А Д РЕН А Л ІН ...
1. фізл. Гормон мозкового шару наднирковиків, що виконує 
важливі функції в життєдіяльності організму людини і тва
рин... 2. фарм. Лікувальний препарат, який діє перев. на пе
риферійні нейромедіаторні процеси організму... 3. перен. Те, 
що викликає сильне збудження, хвилювання, страх і т. ін ....; 
АПОГЕЙ... 1. астр. Найвід даленіша від центра Землі точка 
орбіти Місяця, штучного супутника Землі або ракети...
2. перен. Найвищий ступінь, розквіт, вершина чого-небудь...

Основний спосіб побудови тлумачення реалізується че
рез використання описової конструкції, за допомогою якої 
розкривається співвідношення між словом і явищем поза
мовної дійсності, яке воно позначає: АБАЖУР... Частина 
світильника, звичайно у вигляді ковпака, признач, для зосе
редження і відбиття світла та захисту очей від його впли
ву...; ВИПРЯМЛЯТИ... Робити прямим, розправляти або 
ставити прямо, рівно що-небудь зігнуте, вгнуте, вигнуте 
іт. ін. ...; ц і л е с п р я м о в а н и й ... і . який прагне до
певної мети... 2. Спрямований на досягнення певної мети...

—  К.: Наук, думка, 1973. —  С. 14.Паламарчук Л. С. Тлумачний словник української мови в колі слов’янських словників цього типу.
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Службові частини мови та вигуки, зважаючи на особ
ливості їхніх лексичних значень, тлумачаться за допомогою 
специфічних формул. Зокрема, тлумачення прийменників 
починаються словами “Уживається на позначення...”, 
“Уживається при вказуванні на.. ВНАСЛІДОК (УНАС
ЛІДОК)... Уживається при вказуванні на причину, зумов
леність чого-небудь...; ПОБІЛЯ. 1. ...Уживається на позна
чення місця, предмета, особи, недалеко від якого (якої) від
бувається дія або перебуває хто-, що-небудь; біля, коло...

У формулах тлумачення сполучників використовуються 
переважно дієслова 3-ї особи теперішнього часу: “Поєд
нує...”, “З ’єднує...”, “Приєднує...”, “Починає...”, “Висту
пає на початку...” та ін.: АЖ2... 1. ...Приєднує підрядне 
наслідкове речення до головного; так що...

Тлумачення часток починаються словами “Уживається 
для творення...”, “Уживається для вираження...”, “Ужива
ється для виділення...”, “Уживається для підкреслення...”, 
“Уживається для підсилення...”, “Уживається при вказу
ванні...”, “Уживається на початку / в кінці речення...”: 
Б И ... 1. Уживається для творення дієслівних форм умов
ного способу...

При тлумаченні вигуків переважно використовуються 
конструкції: “Уживається для вираження...”, “Уживається 
для підкликання...”, “Уживається при звертанні...”, “Ужи
вається як ...” та ін.: БА1... Уживається для вираження зди
вування, здогаду; дивись...

Для опису звуконаслідувань використовуються формули 
тлумачення, які починаються словами “Звуконаслідування, 
що відтворює...”, “Звуконаслідування, що означає...”: ЕЕ1... 
Звуконаслідування, що відтворює крик кози або вівці...

До описових тлумачень реєстрових слів можуть подава
тися (після крапки з комою) їх синоніми, якщо вони семан
тично рівнозначні й загальновживані: АГЕНТ... 3. Таємний 
співробітник органів розвідки якої-небудь держави, орга
нізації; шпигун... ; БЛАГОРОДНИЙ... 1. Який відзнача
ється високими моральними якостями; чесний, порядний...

Крім синонімів, у тлумаченнях можуть подаватися (так 
само після крапки з комою) антоніми: БАГАТО... 2. присл. 
У великій кількості; протилежне м а л  о...; ГУСТИЙ... 
1. Який складається з великої кількості близько розміщених 
один біля одного однорідних предметів, частин і т. ін.; 
протилежне р і д к и й . . .

Описовий тип тлумачення, як основний у семантичній 
характеризації слів тлумачного словника, зрештою, визна
чає пояснення всіх слів, що входять до реєстру, оскільки 
останні завжди тлумачаться через прямі чи опосередковані 
відсилання на слова, які мають описове тлумачення.

Іншим типом тлумачення є відсилання до синонімічного 
слова, тотожного певному слову за предметно-поняттєвою 
віднесеністю. Літературний синонім виступає у правій час
тині до: а) застарілих реєстрових слів, зокрема стилістично 
забарвлених: APMÁTA... заст. 1. Гармата...; ВАГАД- 
Л О ... заст. Маятник...; ЛАНІТИ... книжн., заст., поет. 
Щоки...; б) широковживаних діалектизмів (якщо такий си
нонім існує): КУЛЯ2... діал. Милиця...; КЕРНЙЦЯ,КИР- 
НЙЦЯ... діал. Криниця...; але ДИМАВКА... діал. Ручка, 
держак біля ковальського міха або коло насоса, яким кача
ють воду з криниці...

Синонім виступає у складі формули “Те саме, щ о...”: 
АЗІЙСЬКИЙ... Те саме, що азіатський...; БАГАТІЙ... Те

саме, що багйч... Ця формула цілком правомірно застосо
вується до синонімічних пар, які диференціюються за час
тотністю або нормативністю, наприклад: БЎСОЛ, БЎ- 
СЕЛ... Те саме, що лелека...; ВИСИПКА... 1.розм. Те 
саме, що нйсип...

Тлумачення ширшого за предметно-поняттєвою віднесе
ністю слова здійснюється шляхом перерахування наймену
вань кількох вужчих предметів, дій, ознак тощо, які входять 
до об’єкта його позначення: АГРАРІЙ... 3. Хлібороб, селя
нин...; В ІД 0М И Й ... 3. Загальновизнаний, установлений, 
визначений...; с п р о к в о л А ... Не поспішаючи, не квап
лячись; повільно...

Перерахування складників певного поняття може подава
тися як доповнення до описового тлумачення: БІДАЦ
ТВО... 1. Стан убогого; убогість, бідність...; ХУД0Ж - 
Н И К ... 1. Творчий працівник у галузі образотворчого мис
тецтва; живописець, маляр, графік, скульптор...

Значення ряду похідних слів розкривається через відси
лання (за певними формулами) на основні слова, з якими 
вони пов’язані.

1. Віддієслівні іменники на -ння, -ття зі значенням дії або 
стану чи одночасно дії та стану тлумачаться через відповід
ні дієслова: БІДУВАННЯ... Стан за знач, бідувйти...; ВА
РІН Н Я ... Дія зазнач, варити 1 ,2...; КВІТУВАННЯ... Дія 
і стан за знач, квітувати...

Інші значення таких іменників нумеруються окремими 
цифрами: СТАРШ НЯ... 1. Дія і стан за знач, старіти... 
2. спец. Зміна форм і властивостей речовини під впливом 
різних фізико-хімічних умов або з бігом часу...

Віддієслівні іменники, у значенні яких поєднуються дія 
та звуки, тлумачаться за такою формулою: БРЕНЬКАН
НЯ... Дія за знач, брёнькати і звуки, утворювані цією 
дією...; КВОКТАННЯ... Дія за знач, квоктйти і звуки, 
утворювані цією дією...

Похідні іменники на -ість та іменники на -зна, -ота, що 
утворилися від прикметників і мають значення якості, влас
тивості, стану, тлумачаться через відповідні прикметники 
за формулою: АБСОЛЮ ТНІСТЬ... Абстр. ім. до абсо
лютний 1...; ГУСТОТА... Властивість і стан за знач, гус
тий 1— 3...; СТАРАННІСТЬ... Властивість за знач, ста- 
рйнний...

Похідні іменники жіночого роду, утворені від іменників 
чоловічого роду, тлумачаться через відповідні слова чоло
вічого роду за формулою: AKPOBÁTKA... Жін. до акро
бат...; ЛЕЙБОРЙСТКА... Жін. до лейборист...; РОБІТ- 
НЙЦЯ... Жін. до робітник 1, 2, 4...

2. Префіксовані дієслова доконаного виду, що становлять 
видову пару з відповідними безпрефіксними дієсловами, 
тлумачаться за формулою: ЗІМІТУВАТИ... Док. до іміту
вати 1, 2 ...; ПОБІЛІШ АТИ... Док. до білішати...

Однократні дієслова з суфіксом -ну- і підсилювальні 
дієслова з суфіксами -ота-, -оті- подаються за зразком: 
БЛЙСНУТИ... 1. ...Однокр. до блискати і блищ ати...; 
СТУКОТАТИ..., СТУКОТІТИ... Підсил. до стукати...

3. Значення відносних прикметників розкривається за 
формулами: “Прикм. до.. АМБРАЗЎРНЙЙ... Прикм. до 
амбразура...; ВЕГЕТАРІАНСЬКИЙ... Прикм. до веге- 
тарійнство і вегетарійнець... і “Стос, до ...”: АКЦЕНТО
ЛОГІЧНИЙ... Стос, до акцентології...; БАКАЛАВРСЬ
К И Й ... Стос, до бакалавра і бакалаврату...
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Загальне тлумачення “Прикм. до.. може доповнюватися 
семантичними відтінками: “Зробл. з ...”, “Який добув, з ...”, 
“Який має у своєму складі...” і т. ін. Тлумачення “Стос, 
до ...” може розширюватися за рахунок відтінків: “Признач, 
для.. “Вигот. з . ..” і т. ін.

Якісні прикметники, що розвинулися з відносних, по
даються під окремими цифрами: Б А Р В Ш К 0В И Й ... 
1. Прикм. до барвінок... 2. Який має колір квітів барвінку; 
голубуватий... ; КОНТАКТНИЙ... 1. спец. Стос, до контак
ту (у 1— 3 знач.), пов’язаний з ним... 2. спец. Який працює, 
впливає, діє внаслідок дотику, під час дотику... 3. розм. 
Який легко вступає в контакт, без зусиль зав’язує дружні 
або ділові стосунки...

Уживання прикметників, як і дієприкметників, у значенні 
іменників відображається в тлумаченні після розробки від
повідного значення прикметника як відтінок або як окреме 
значення з позначкою у  знач, ім.: ВАРЕНИИ... Який зва
рився... II у  знач. ім. варена, ної, ж. Те саме, що варе
нуха. ..Н у  знач. ім. Bapéne, ного, с. Страва або різні страви, 
які готуються за допомогою кип’ятіння...; РЕЄСТРО
ВИ Й... 1. Прикм. до реєстр... 2. у  знач. ім. реєстровий, 
вого, ч., іст. Те саме, що реєстровець...

4. Дієприкметники тлумачаться за зразками: ЗАГРУЗ
Л И Й ... Дієпр. акт. до загрузнути і загрузти...; НАДИ-

2.4. Лексикографічна ха]

2.4. А. ІМЕННИКИ
Іменники подаються у Словнику в називному відмінку 

однини.
При відмінюваних іменниках наводиться форма родового 

відмінка однини і рід: ч. (чоловічий), ж. (жіночий), с. (се
редній): ВІДЕОЗАПИС, у, ч . ...; KÁPTA, и, ж. ...; СПА
СІННЯ, я, с. ...

При іменниках спільного роду (чоловічого й жіночого, 
чоловічого й середнього, жіночого й середнього, чоловічо
го, жіночого і середнього) ставляться відповідні ремарки: 
ЛАДО, а, ч., ж. і с. ...; СВЕКРУШ ИЩ Е, а, с. і ж. ...; 
СУСІДА, и, ч. і ж. ...; ХЛОПЧИСЬКО, а, ч. і с. ...

Коли родовий відмінок іменника чоловічого роду має два 
закінчення (-а і -у), то подаються вони обидва: МІСТ, моста 
і мосту... ; ПЛІТ, плоту і плота...

Якщо іменник має в родовому відмінку закінчення -а або 
-у залежно від значення, тоді реєстрове слово оформляється 
за таким зразком:

АЛМАЗ, ч . 1. род. у. Мінерал кристалічної будови, що 
блиском і твердістю перевищує всі інші мінерали...

2. род. а. Кристал цього мінералу —  коштовний камінь, 
огранований і відшліфований певним чином; діамант...

БУФЁТ, ч. 1. род. а. Шафа для зберігання посуду, столо
вих предметів, закусок, напоїв...

2. род. у. Заклад громадського харчування...
Невідмінювані іменники супроводжуються позначкою 

невідм.: АТАШЕ, невідм., ч. ...; ПАНІ, невідм., ж. ...; 
Ш ОСЕ, невідм., с. ...

Іменники, які вживаються тільки в множині, наводяться у 
формі називного відмінка із вказівкою закінчення родового 
відмінка і супроводжуються позначкою мн.: ДРІЖ ДЖ І, ів, 
мн. ...; КУРИ, йй, мн. ...; СІНИ, йй, мн. ...

ХАЮЧИИ... Дієпр. акт. до надихйти...; ПРИГЛУШ Е
Н И Й ... 1. Дієпр. пас. до приглушити...; ПРИГЛУШУ
ВАНИЙ... Дієпр. пас. до приглушувати...

5. Прислівники на е, о, що походять від прикметників, 
тлумачаться через відсилання на відповідні прикметники: 
ДОБРЕ. 1. Присл. до добрий...; ШВИДКО. Присл. до 
ш видкий...

Уживання прислівників прикметникового походження у зна
ченні предиката подається як відтінок після розробки відпо
відного значення прислівника або як окреме значення з по
значкою у  знач, пред.: АБСУРДНО. Присл. до абсурдний... 
// у  знач. пред. ... ; БАЙДУЖЕ. 1. Присл. до байдужий 1...; 
2. у  знач. пред. Все одно, однаково, не має значення...

6. Для так званих дієслівних вигуків, що уподібнюються 
дієсловам одноактного способу дії на зразок блимнути, блис
нути, гулькнути, моргнути, функція присудка є переважною 
синтаксичною функцією, тому тлумачна частина таких вигуків 
подається таким чином —  “Уживається як присудок за 
знач....”: ДМУХ... Уживається як присудок за знач, дмух
нути...; ЛАП... Уживається як присудок за знач, лйпати...

7. У Словнику відзначаються також типові випадки об
разного вживання слова й усталені випадки вживання його 
у порівняннях, супроводжувані позначками * Образно і 
* У порівн.

ктеристика частин мови
Іменники, частіше вживані у множині, подаються в цій 

формі, а в дужках наводяться форми однини з відповідним 
граматичним оформленням: ВУСА, ВУСИ, ів, мн. (одн. 
вус,рідко  ус, а, ч.)...; ЛИЖ І, лиж, мн. (одн. лижа, і, ж.)...

За таким зразком оформляються й назви народів: ФРАН
ЦУЗИ, ів, мн. (одн. француз, а, ч.; француженка, и, ж.)...

Іменники, які вживаються в мові тільки у складі фразео
логічних зворотів, подаються в реєстрі у називному відмін
ку, а біля них наводиться зворот: БАЙДИКИ, ів, мн.: 
0 Бййдики (бййди, діал. гйндри) бити...

У Словнику відтворюються фонетичні та акцентуаційні 
зміни, які відбуваються при відмінюванні слів: ВІСЬ, осі... ; 
М ІЛЬ, молі...; НЕБЕСА, небйс...; ОЗЕРЦЕ, озерця...; 
ОРЕЛ, орла... ; ПРОСТОРІНЬ, роні... ; ТИЖДЕНЬ, жня...

2.4. Б. ДІЄСЛОВА
2.4. Б.1. Представлення лексикографічної інформації

Дієслова подаються у формі інфінітива. До особових 
дієслів наводяться форми 1-ї та 2-ї особи однини теперіш
нього часу (дієслів недоконаного виду) або майбутнього ча
су (дієслів доконаного виду): АБЕТКУВАТИ, ўю, уєш, 
недок., що...; БРЙЗНУТИ, ну, неш, док. ...; ОПИСУВАТИ, 
ую, уєш, недок., ОПИСАТИ, опишу, опишеш, док. ...

Форма 3-ї особи множини наводиться в тих випадках, 
коли в її утворенні є відмінність від форми 2-ї особи мно
жини: ГУБИТИСЯ, гублюся, губишся; мн. губляться...

Якщо в особових дієсловах форма 1-ї особи практично не 
вживається, то подаються 2-га і 3-тя особи однини: ДУ
ДІТИ, дйш, дйть...

При дієсловах, що вживаються тільки з множинними або 
збірними суб’єктами, наводяться форми 3-ї особи однини і 
1-ї та 2-ї особи множини: ПОЗБІГАТИСЯ, ається, аємося,
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аєтеся, док. ... ; ПОЗЛІТАТИСЯ, ається, аємося, аєтеся, 
док. ...

При дієсловах, які практично не мають форми 1-ї та 2-ї осо
би однини теперішнього (майбутнього) часу, а також при 
дієсловах на -ся середньо-зворотного стану подається тіль
ки форма 3-ї особи однини: СВ ЕРБІТИ , бйть; К РИ 
Ш ИТИСЯ, кришиться...

До безособових дієслів подаються форми 3-ї особи одни
ни теперішнього (майбутнього) часу й ставиться позначка 
безос.: ВЕЧОРІТИ , іє, недок., безос. ... ; СПАТИСЯ, 
спиться, недок., безос. ...

Після особових форм дієслова у тому випадку, якщо є 
особливості у творенні й наголошуванні, наводяться форми 
минулого часу (із позначкою мин. ч.), форми наказового 
способу (із позначкою наказ. сп.)\ БІГТИ, біжу, біжиш; 
мин. ч. біг, ла, ло... ; ЛЯГАТИ, аю, áeni..., ЛЯГТЙ, ляжу, 
ляжеш; мин. ч. ліг, лягла, лягло; наказ, сп. ляж...; ТЕРТИ, 
тру, треш; мин. ч. тер, ла, ло; наказ, сп. три, тріть...

Скорочення форм дієслова подаються з останнього не
змінного звука основи теперішнього (майбутнього) часу: 
ГАРАНТУВАТИ, ўю, уєш...; ДРІМАТИ, аю, аєш...; НЕС
ТИ, су, céni... ; РАД ІТИ, по, ієш ...

Після форм словозміни дієслова позначається його вид—  
недок. (недоконаний) або док. (доконаний): БАЧИ ТИ ..., 
недок.... ; ЗАЛИШ АТИ..., недок., ЗАЛЙШ ЙТИ..., док. ... 
При дієсловах, які мають недоконаний і доконаний вид, 
даються відповідно позначення: недок. і док.: АБСОРБУ
ВАТИ..., недок. і док. ...

У Словнику вміщено вказівки на синтаксичну сполу
чуваність дієслова. При дієсловах, які вимагають прямих і 
непрямих додатків, наводяться відмінкові питання: кого, 
чого (род. в.), кому, чому (дав. в.), ким, чим (ор. в.), на кому, 
на чому (місц. в.), а також від кого — чого; до кого, до чого, з 
ким, з  ким — чим, за кого, за чим, за що, кому про що, на 
кого, на що, по чому, про що, про кого — що, проти кого — 
чого, у  кого, у  що, по чому, про що, через що, що чим і т. ін.

Необхідні доповнення дієслова підрядними реченнями 
відзначаються за допомогою позначки із спал.: із спол. щ о; 
із спол. щ о, я к , ч и  іт . ін.; із спол. щ о б  і т. ін.

Даються також вказівки на вживання дієслів з певною 
частиною мови або словом, групою слів: з інфін., з прийм. 
в (у), о б (о) і без прийм.; з  прийм. в (у), о б, π  o і без прийм.; 
з оруд. в. без прийм. і з  прийм. н а д, з а, п р о і т. ін.; 
у  сполуч. з присл. л е г к о ,  г а р н о  і т. ін.; у  сполуч. зі сл. 
б е р е г ,  о с т р і в  і т. ін.; у  сполуч. зі сл. п о ч а т о к ,  
к і н е ц ь, к р а й і т. ін.

Якщо дієслово вживається без додатків, використовують
ся ремарки без дод. (без додатка), без прям. дод. (без прямо
го додатка): АГІТУВАТИ... 2. кого, що і без прям. дод. ...; 
БАЗІКАТИ... що, про що і без дод. ...; БОР0ТИ СЯ...
1. з ким і без дод. ...

Безособове вживання особового дієслова позначається 
ремаркою безос. за двома скісними рисками: БУРЧАТИ...
2. Те саме, що буркотйти 2; // безос. Утворювати перелив
часті звуки низького тону (при переміщенні їжі в шлунку)...

Пасивний стан дієслів розкривається в самому тлумачен
ні: ДАРУВАТИСЯ... Пас. до дарувйти...; ЕЛЕКТРИЗУ
ВАТИСЯ... 2. тільки недок. Пас. до електризувйти 1.

9  »> · · * ·Цей підрозділ подано відповідно до змісту та структури СУМ-11.

Видові пари дієслів, утворених суфіксальним способом 
або видова співвіднесеність яких формується за допомогою 
переміщення наголосу, наводяться в одній статті. За вихід
ну береться форма недоконаного виду, а дієслово докона
ного виду подається в реєстрі за алфавітом із відсиланням 
до відповідного дієслова недоконаного виду:

МИНАТИ, аю, ієш, недок., МИНУТИ, ну, нбш, док. ...
МИНУТИ див. минйти.
Дієслова з різними структурними суфіксами подаються в 

одній статті: НАПИНАТИ, аю, аєш, недок., НАПНЎТЙ, 
НАП’ЯСТЙ, пнў, iraéni, док., що...; ПЕРЕРОБЛЙТИ, яю, 
яєш, ПЕРЕР0БЛЮ ВАТИ, юю, юєш, недок., ПЕРЕРО- 
БЙТИ, роблю, робиш; мн. перероблять; док., що...

2.4. Б. 2. Прихована симетрія дієслівних 
словникових статей

При вивченні структури СУМа встановлено, що будова 
дієслівних словникових статей підпорядкована певній зако
номірності, яку вдалося подати у вигляді цілком формаль
ної структури. Виявилося, що існує формальний механізм, 
або закон, який “породжує” структури граматичної семан
тики українського дієслова.

Для викладення суті цього явища9 введено певні позна
чення. Відповідно до будови лексикографічної системи 
СУМа в її структурі виділено множину реєстрових одиниць 
(заголовних слів): W= {X}, що слугують ідентифікаторами 
відповідних словникових статей V{X). У структурі кожної 
словникової статті V(X) виокремлюється “ліва частина” —  
Л{Х), що відповідає за опис граматичної семантики реєст
рового слова X, і “права частина” —  Р(Х), де подається 
лексикографічне представлення лексичної семантики X. 
Крім цього, у лексикографічній системі СУМа визначається 
оператор Н: Л(Х) —> Р(Х), який забезпечує цілісність слов
никової статті та зв’язок між лексичною і граматичною 
семантикою (тобто між граматичною формою і лексичним 
значенням), що несе лексема X, а також низку інших еле
ментів (частково заданих імпліцитно), які відображають ті 
чи інші елементи лексикографічного опису лексичної си
стеми. У складі лівої частини, крім реєстрової одиниці, 
може фігурувати цілий реєстровий ряд, усі елементи якого 
мають спільну лексичну семантику. Такий принцип побудо
ви словникової статті є визначальним для СУМа.

Наприклад, у словниковій статті з реєстровою одиницею 
з в и в А т и  ліва частина

А(Х) = ЗВИВАТИ і рідко ІЗВИВАТИ, аю, аєш, недок., 
ЗВИТИ, зів’ю, зів’єш і рідко ІЗВЙТИ, ізів’ю, ізів’єш і діал. 
ЗВИНУТИ і рідко ІЗВЙНУТИ, ну, неш, док., перех.

має реєстровий ряд, що складається з шести членів:
ЗВИВАТИ; ІЗВИВАТИ; ЗВЙТИ; ІЗВЙТИ; ЗВЙНУ- 

ТИ; ІЗВЙНУТИ,
поєднаних спільною для всіх членів цього ряду лексич

ною семантикою, яка виражається спільним для них комп
лексом лексичних значень:

Р(Х) = 1. Скручуючи, сплітаючи нитки, стебла і т. ін., ро
бити, виготовляти що-небудь. Торік бувало тут, над сим 
потоком, Звивала я  тобі вінки барвисті (Л. Укр., І, 1951, 
102); Гніздо звивають ластівки під дахом (Рильський, І, 
1960, 104); Дід звивав шнурок (Фр., VI, 1951, 180); Кожній 
[дівці] хочеться, щоб їй дружки .. весільних пісень про
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співали.., щоб їй вильце звили (Григ., Вибр., 1959, 106); Гей 
на Івана, гей на Купала Красна дівчина долі питала; Із 
барвіночку вінець ізвила, На чисту воду плисти пустила 
(Пісні та романси.., II, 1956, 184).

2. Згортати, скручувати що-небудь у сувій, згорток, кіль
це. — Що хочете тим сказати, тату? — спитала вона 
спокійно, звиваючи назад розсипані ноти (Коб., 1 ,1956, 87);
— Буде буря! — .. На великому чорному баркасі.. справді 
звивали вітрила (Коцюб., І, 1955, 389); Порицький помалу 
розв’язав книжку, звинуву каблучку шнурочок (JI. Укр., III, 
1952,749); І І Загортати, закручувати в що-небудь. —Я  тобі 
звину в папір і в шматину [листа], візьмеш в ремінь, то не 
згубиш! (Фр., III, 1950, 438).

3. розм. Закручуючи по спіралі, навколо осі, піднімати 
вгору. Звиваючи куряву смерчем, промчав вихор (Тулуб, Лю
долови, І, 1957, 135).

4. діал. Завивати (волосся). Кинулась [панночка] на ліж
ко: — Роззувай!.. А вмієш ти волосся звивати? — питає..
— Я  не вмію кіс ізвивати!.. (Вовчок, І, 1955, 106).

При цьому два перші члени реєстрового ряду (ЗВИВА
ТИ; ІЗВИВАТИ) належать до недоконаного виду, а решта 
чотири (ЗВЙТИ; ІЗВЙТИ; ЗВЙНУТИ; ІЗВЙНУТИ) — 
до доконаного.

Така особливість представлення словникових статей у 
СУМІ в сполученні з морфологічною будовою української 
мови веде до певної прихованої симетрії у їх структурі й під
коряється певним закономірностям. А саме: якщо розглядати 
тексти А(Х), деХпробігає множину дієслів української мови, 
абстрагуючись від їхнього змісту — як лінійні ланцюжки 
символів, то можна помітити, що у структурі цих ланцюжків 
виділяються певні підланцюжки. Зазначені виділення мають 
характер вкладень, визначених інваріантним способом так, 
що різні підланцюжки не перетинаються один з одним.

Відзначена закономірність будови ланцюжків А(Х) є та
кою регулярною, що дозволяє сформулювати її аксіоматич
но — у вигляді трьох постулатів.

Перший постулат є цілком очевидним:
Кожне українське дієслово реалізується в мові лексемою 

(із визначеною і зафіксованою лексичною семантикою), 
якій притаманні одне або два значення категорії виду.

Лексикографічне представлення належності лексеми до 
певного значення атрибута “ВИД” (як воно подано в СУМІ) 
будемо називати видовим комплексом, або просто комплек
сом, і позначати символами С\ та С2.

Наприклад, у словниковій статті з А(Х) = БУХЙКНУТИ, 
ну, неш, док. ..., є всього один видовий комплекс:

Сі = БУХЙКНУТИ, ну, неш.
Таким чином, тут маємо вкладення першого рівня:
Сі с  А(Х) = А (БУХЙКНУТИ).
Цей факт подано в графічній формі:

А (БУХЙКНУТИ)
о

( 1)
о
Сі,

де відношення вкладення с= представлено стрілкою. Анало
гічно в наведеній вище словниковій статті А (ЗВИВАТИ) 
наявні видові комплекси:

Сі = ЗВИВАТИ і рідко ІЗВИВАТИ, ára, áein,
C2 = ЗВЙТИ, зів’ю, зів’єш і рідко ІЗВЙТИ, ізів’ю, 

ізів’єш і діал. ЗВЙНУТИ і рідко ІЗВЙНУТИ, ну, неш.
При цьому комплекс Сі належить недоконаному виду, а 

комплекс С2 — доконаному. Цей лінгвістичний факт має 
таке графічне представлення:

Λ (ЗВИВАТИ)

Другий постулат:
Кожна дієслівна лексема з визначеною і зафіксованою 

лексичною семантикою та конкретним значенням виду мо
же реалізуватися дієсловами, що належать не більше ніж до 
трьох різних словозмінних (парадигматичних) класів.

Ідентифікаторами словозмінних класів у СУМІ є пара
дигматичні показники, якими, як правило, є набори квазі- 
флексій 1-ї та 2-ї особи однини теперішнього часу; якщо їх 
виявляється недостатньо для визначення системи словозмі
ни, то наводяться деякі інші форми — так чи інакше, але на
бір парадигматичних показників обирається достатнім для 
ідентифікації словозмінної парадигми конкретної лексеми.

Для лексикографічного представлення цих фактів ужива
ється термін парадигматичний блок, або просто блок, який 
позначено символами Bijt де індекс відповідає номеру 
видового комплексу, до якого належить цей блок, і набуває 
значення 1, 2, а індекс ‘У” нумерує блоки всередині ви
дового комплексу і набуває значення від 1 до 3.

Наприклад, у блоковій структурі словникової статті 
Λ (ЗВИВАТИ) у першому комплексі:

Сі = ЗВИВАТИ і рідко ІЗВИВАТИ, аю, áem, є лише один 
блок:

В п = ЗВИВАТИ і рідко ІЗВИВАТИ, 
що поєднується набором парадигматичних показників 

“ára, árra”. У другому комплексі:
С2 = ЗВЙТИ, зів’ю, зів’єш і рідко ІЗВЙТИ, ізів’ю, 

ізів’єш і діал. ЗВЙНУТИ і рідко ІЗВЙНУТИ, ну, неш 
максимально можливе число блоків — три, а саме:
В21 = ЗВЙТИ,
який визначається показниками “зів’ю, зів’єш”;
В22 = і рідко ІЗВЙТИ,
який визначається показниками “ізів’ю, ізів’єш”;
В2з = і діал. ЗВЙНУТИ і рідко ІЗВЙНУТИ, 
який визначається показниками “ну, неш”.
Графічне зображення блокової структури цієї словнико

вої статті:
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Третій постулат:
Кожна дієслівна лексема з конкретним значенням виду, 

визначеною належністю до конкретного словозмінного 
класу та визначеною і зафіксованою лексичною семанти
кою може реалізуватися дієсловами, які мають не більше 
чотирьох фонетичних варіантів (як правило, це префіксаль
на та коренева варіації, але трапляється і суфіксальна).

Для лексикографічного представлення цього факту вжи
ватиметься термін компонент. Компоненти позначаються 
символами Kijr, де індекс “і” відповідає номеру видового 
комплексу, до якого належить блок із номером “f \  а індекс 
“г” пробігає значення від 1 до 4 залежно від того, скільки 
компонентів має розглядуваний блок.

Ефект компонентності проілюстровано на прикладі такої 
словникової статті:

А(Х) = ЗСИХАТИ і рідко ІЗСИХАТИ, аю, áeni, недок., 
ЗСОХНУТИ і рідко ВСОХНУТИ, ЗСОХТИ і рідко 13- 
СОХТИ, хну, хнеш; мин. ч. зсох і зсохнув, ла, ло; док. ...

Тут, очевидно, є два видові комплекси. У першому комп
лексі:

Сі = ЗСИХАТИ і рідко ВСИХАТИ, áio, áeni 
є лише один блок:
В п = ЗСИХАТИ і рідко ВСИХАТИ,
до якого, у свою чергу, належать два компоненти:
К т = ЗСИХАТИ; К п2 = ВСИХАТИ;
У другому комплексі:
С2=ЗСОХНУТИ і рідко ВСОХНУТИ, ЗСОХТИ і рідко 

ВСОХТИ, хну, хнеш; мин. ч. зсох і зсохнув, ла, ло 
також є лише один блок:
В2 1 = ЗСОХНУТИ і рідко ВСОХНУТИ, ЗСОХТИ і рід- 

ко ІЗС0Х ТИ .
Але в цьому блоці наявне максимальне число компонен

тів — чотири, а саме:
К2п = ЗС0ХНУТИ; К212 = ІЗС0ХНУТИ; = 3CÓX-

ТИ; К2и  = ІЗС0Х ТИ .
Графічно цей факт має таке представлення:

Л(Х)

З описаних властивостей композиції дієслівних А(Х) ви
пливає висновок про існування особливої лінгвістичної за
кономірності в їх структурі, яка формально подається си
стемою вкладень:

А ( Х ) ^ С ^ В ^ К ,  (4)
де символом С позначено сукупність видових комплексів, 
що належать до даного А(Х) (не більше 2 комплексів); сим
волом В — сукупність парадигматичних блоків (не більше 
З блоків у кожному комплексі); К  — сукупність компонентів 
(не більше 4 компонентів у кожному блоці). Назвемо від
значену закономірність правилом “1—2—3—4”. У цьому 
правилі поєднуються різні за своїм характером граматичні, 
структурно-морфологічні та лексико-семантичні явища, які 
задають закон заповнення структурних елементів лівих 
частин дієслівних словникових статей СУМа. Правило

“1—2—3—4” насправді подає певну — приховану — си
метрію в будові А(Х), допускаючи лексикографічні струк
тури лише цілком визначених типів. Отже, не випадково, 
що відзначений факт пройшов непоміченим навіть для лек
сикографів — авторів концепції і структури СУМа.

Оскільки будова дієслівних А(Х) має певну симетрію, то 
зрозуміло, що мусить існувати і спосіб її формалізації, на 
підставі якого можливе вичерпне перерахування допусти
мих цією симетрією лексикографічних типів А(Х). Для вста
новлення і формалізації цієї симетрії прийнято позначення.

Символом I і позначено множину чисел 1, 2, 3, 4:
і є  I і, і=  1, 2, З ,4, (5)

елементами якої нумеруються дієслова-компоненти, визна
чені третім постулатом — тобто фонетичні варіанти дієслів, 
котрим властиве конкретне значення словозмінних пара
метрів. Якщо ж застосувати разом усі три аксіоми, то будь- 
який з елементів множини (5) визначатиме певний видовий 
комплекс у такий спосіб. Фіксація числа г (г = 1, 2, 3, 4) 
сигналізує, що маємо дієслова, які характеризуються одним 
значенням атрибута “ВИД” із притаманним їм одним набо
ром значень парадигматичних показників, а кількість фоне
тичних варіантів дорівнює г. Позначивши відношення вкла
дення стрілкою, тобто: A => А ^ В ,  цей факт можна 
зобразити графом:

де символом А(Х) позначено ліву частину словникової стат
ті з реєстровою одиницею X; С\(Х) — її єдиний комплекс; 
Вц(Х) — єдиний блок цього комплексу та К111(Х), К112(Х),..., 
Кііг(Х) — відповідно 1-ша, 2-га,..., r-та компоненти зазначе
ного блоку, де г може набувати значення від 1 до 4.

Очевидно, що декартів добуток I і х і1 = І2 параметризує 
структури двоблокових комплексів, а / х / х /  = f — структури 
триблокових комплексів. Загалом одержуємо таку картину:

Таблиця 2.1. Сигнатури видових комплексів

Одноблокові ( / ) Двоблокові (І2)

1 11 12 13 14

2 21 22 23 24

3 31 32 33 34

4 41 42 43 44

Триблокові ( / 3)

111 112 113 114 211 212 213 214 311 312 313 314 411 412 413 414

121 122 123 124 221 222 223 224 321 322 323 324 421 422 423 424

131 132 133 134 231 232 233 234 331 332 333 334 431 432 433 434

141 142 143 144 241 242 243 244 341 342 343 344 441 442 443 444
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У такий спосіб структура будь-якого видового комплексу 
представлена однією з трьох сигнатур:

(0, (і A  07*), (7)
у кожній з яких числа і, j, к  незалежно пробігають множину 
1 1= {1,2,3,4}. Сигнатурі (і) відповідає граф типу (6); сигна
тура (іj )  представляє комплекс, який має два парадигматичні 
блоки, у першому з яких наявні і, а в другому — j  компоненти; 
сигнатура (і j  к) представляє комплекс, який має три па
радигматичні блоки, у першому з яких наявні і, у  другому —j, 
а у третьому —  к  компоненти. Отже, одноблокових сигнатур 
може бути максимум 4, двоблокових — 16, триблокових— 64. 
Таким чином, видовий комплекс може реалізовуватися мак
симум 84 різними структурами (4 + 16 + 64 = 84).

Словникова стаття, яка містить обидва видові комплек
си, зображується парою (а . ß), де а  і ß незалежно про
бігають множину сигнатур (і), (і j) , (і j  к), поданих у фор
мулі (7). Очевидно, що сигнатур типу (а . ß) може бути 
щонайбільше 7056 (84x84), а отже, загальне число струк
тур, які задовольняють аксіоми (1) —  (3), теоретично може 
дорівнювати 7140 (84 + 7056). Позначимо їх через: (а) — 
однокомплексні сигнатури та (а . ß) —  двокомплексні сиг
натури. Графічна інтерпретація сигнатур (а) і (а . ß) оче
видна.

Можна підрахувати, якими сигнатурами реалізуються 
дієслівні словникові етапі, що містять задану кількість лек
сем у реєстровому ряді. Отже, максимально можливе число 
елементів такого ряду для однокомплексної Л(Х) дорівнює 12 
(максимум три блоки і максимум по чотири компоненти в

кожному блоці). Загальний розподіл сигнатур за кількістю 
елементів реєстрового ряду наведено в табл. 2.2.

Таким чином, прихована симетрія дієслівних А(Х) приво
дить до того, що необмежена на перший погляд кількість 
структур словникових статей редукується до скінченного, 
причому точно визначеного цілого числа.

Побудований формалізм, структура сигнатур та їх розпо
діл є прямими наслідками постулатів 1—3. Самі ж ці посту
лати сформульовані як результат спостережень над текста
ми дієслівних словникових статей СУМ-11 на початку 90-х ро
ків, коли комп’ютерну базу даних Словника ще не було 
створено. Тоді ж постало питання: чи всі дієслівні словни
кові етап і СУМа задовольняють ці постулати і чи не існує 
винятків із правила “1—2—3—4”?

Відповідь на це питання в той час одержати було дуже 
складно, оскільки продивитися в “ручному” режимі струк
тури близько 41 тис. дієслівних словникових статей, роз
роблених у СУМ-11, нереально. Це завдання ми розв’язали 
лише у 2001 році на основі сформованої бази даних СУМа, 
що дало можливість створити інструментальний комплекс 
для його модернізації та проведення на ньому ряду дослі
джень. Зокрема, були вивчені й структури дієслівних Л(Х) 
стосовно їхньої відповідності постулатам 1—3 та правилу 
“1—2—3—4”. У результаті проведеного обчислювального 
експерименту над базою даних СУМа з потенційно можли
вих 7140 класів дієслівних А(Х) у СУМІ реально виявлено 
всього 52 класи. Докладно цей експеримент описано в мо
нографії10. Список експериментально встановлених класів 
подано в табл. 2.3.

Таблиця 2.2. Розподіл сигнатур за кількістю одиниць реєстрового ряду

Кількість слів 
у реєстровому ряді 

комплексу
Сигнатури, через які реалізуються словникові статті з певним 

числом членів реєстрового ряду Число сигнатур

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

1 1 1

2 2 11 2

3 3 21 12 111 4

4 4 31 22 13 121 112 211 7

5 41 32 23 14 131 122 113 221 212 311 10
6 42 33 24 141 132 123 114 231 222 213 321 312 411 13

7 43 34 142 133 124 241 232 223 214 331 322 313 421 412 14

8 44 143 134 242 233 224 341 332 323 314 431 422 413 13

9 144 243 234 342 333 324 441 432 423 414 10
10 244 343 334 442 433 424 6
11 344 443 434 3
12 444 1

Разом 84

10 Рабулець О. Г., Сухарина Н. М., Широков В. А., Якименко К. С. Дієслово в лексикографічній системі. —  К.: Довіра, 2004. — 259 с.
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Таблиця 2.3. Структурні класи дієслів, реалізовані в СУМ-11

Тип струюури А(Х) (клас) Кількість 
словнико
вих статей 

у класі

Кіль
кість 

дієслів 
у  класі

Приклад (представник класу)
№ Сипи-

тура
Кількість 

слів у реєст
ровому ряді

1 1 1 16340 16340 АБЕТКУВАТИ, ую, уєш, недок., перех. ...
2 2 2 509 1018 ІТ И  (ЙТИ), іду (йду), ідеш (йдеш); мин. ч. ішов (йшов), inuiá (йшла), ішло (йшло), ішли 

(йшли); наказ, сп. іди (йди); недок. ...
3 3 3 10 ЗО ЗГЛЯНУТИСЯ і рідше ІЗГЛЯНУТИСЯ і ЗОГЛЯНУТИСЯ, нуся, нешся, док. ...
4 4 4 10 40 У СТРІНУ ТИ (ВСТРІНУТИ) і УСТРІТИ (ВСТРІТИ), іну, інеш; мин. ч. устрінув, нула, 

ло і устрів, ріла, ло; док, діал. ...
5 11 2 684 1368 БУЛЬКОТАТИ, очу, очеш і БУЛЬКО ТІТИ, очу, отйш, недок. ...
6 12 3 5 15 РИБАЛИТИ, л ю , л и ш , РИБАЛЧИТИ і рідко РИБАЧИТИ, ч у ,  ч и ш ,  недок. ...
7 21 3 5 15 ПЛИСТИ і ПЛИВТИ, пливу, пливёш і ПЛИНУТИ, ну, неш, недок ...
8 22 4 5 20 ЗАВОРКОТАТИ і ЗАВУРКОТАТИ, кочу, кочеш, ЗАВОРКОТІТИ і ЗАВУРКОТІТИ,

очў, отиш, док ...
9 111 3 15 45 ПОЗАКУПОВУВАТИ, ую, уєш і розм. ПОЗАКУПЛЯТИ, яю, яєш і ПОЗАКЎПЛЮ - 

ВАТИ, юю, юєш, док., перех. ...
10 112 4 1 4 КМ ІТИТИ, кмічу, кмітиш, рідко КМЕТЙТИ, кмечу, кметйш і КМІТУВАТИ, рідко 

КМЕТУВАТИ, ўю, уєш, недок....
11 1.1 2 7564 15128 ВИГОВ0РЮ ВАТИ, юю, юєш, недок, ВЙГОВОРИТИ, рю, риш, док. ...
12 1.2 3 218 654 ДОСТЯГАТИ, аю, áeni, недок, ДОСТЯГТЙ і ДОСТЯГНУТИ, стягну, стягнеш; мин. ч. 

достяг, ла, ло і достигнув, ла, ло; док., заст. ...
13 1.3 4 9 36 ПРИЙМ АТИ, áio, áeni, недок, ПРИИНЯТИ, рідко ПРИНЯТЫ і діал. ПРИЙМ ЙТИ, 

прийму, приймеш, док, перех. ...
14 1.4 5 1 5 СПИНАТИСЯ, аюся, аєшся, недок, С П ’Я СТЙ СЯ і ЗП ГЯСТЙ СЯ, ЗІПНЎТЙСЯ, 

ЗІП ’ЯТИСЯ, зіпнуся, зішюшся, док. ...
15 1.11 3 196 588 ЗВЕЛИЧУВАТИ, ую, уєш, недок., ЗВЕЛЙЧИТИ, чу, чиш і ЗВЕЛИЧАТИ, аю, аєш, док., 

перех. ...
16 1.12 4 9 36 ОГЛЯДАТИ, аю, áeni, недок, ОГЛЯНУТИ, ну, неш і розм. ОГЛЕДІТИ, рідко ОГЛЯ

ДІТИ, джу, диш, док, перех. ...
17 1.21 4 9 36 ЗАСИХАТИ, аю, кеш, недок, ЗАС0ХНУТИ і ЗАС0ХТИ , хну, хнеш і діал. ЗАСХНУТИ, 

нў, нбш, док. ...
18 1.111 4 3 12 СПЛИВАТИ, ára, áeni, недок, СПЛИСТЙ, спливу, спливбшj мин. ч. сплив, сплила, ло; і 

СПЛИВТИ, ву, Béni; мин. ч. сплив, спливлй, ло; і рідко СПЛЙНУТИ, ну, неш, док ...
19 11.1 3 800 2400 БЛАГОСЛОВЛЙТИ, яю, яєш і рідко БЛАГОСЛОВЙТИ, влю, вйш; ми. благословлять; 

недок., БЛАГОСЛОВИТИ, влю, вйш;лш. благословлять; док., перех. ...
20 11.2 4 40 160 ПІДТЯГАТИ, аю, аєш і ПІДТЙГУВАТИ, ую, уєш, недок, Ш ДТЯГТЙ і Ш ДТЯГНЎТЙ,

тягну, тягнеш, док, перех. і без додатка...
21 12.1 4 2 8 ПРИВЙДЖУВАТИСЯ, уюся, уєшся, ПРИВИДЖАТИСЯ, рідко ПРИВИЖ АТИСЯ,

аюся, аєшся, недок, ПРИВЙДІТИСЯ, джуся, дишся, док. ...
22 12.2 5 1 5 РОЗКОРІНЮ ВАТИСЯ, юється і РОЗКОРЕНЯТИСЯ, РО ЗКОРІНЯТИСЯ, яється, 

недок, РОЗКОРЕНЙТИСЯ і РОЗКОРШ ЙТИСЯ, йться, док ...
23 11.11 4 63 252 СПОНУКАТИ, áio, áeni і СПОНЎКУВАТЙ, ую, уєш, недок, СПОНЎКАТЙ, аю, аєш і 

рідко СПОНУКНУТИ, нў, нёш, док, перех., до чого, на що, з інфін. і без додатка...
24 11.12 5 1 5 ВІДДИХАТИ, аю, аєш,рідкоВІДДЙХУВАТИ,ую,уєш, недок, ВІДДЙХАТИ,віддихаю, 

віддихаєш і віддйшу, віддйшеш і ВІДДИХНУТИ, ВІДІТХНУТИ, ну, нбш, док ...
25 11.21 5 3 15 СТРІЧАТИСЯ, аюся, аєшся і рідко СТРІВАТИСЯ, аюся, аєшся, недок, СТРІНУТИСЯ і 

СТРІТИСЯ, стрінуся, стрінешся, діал. СТРІТИТИСЯ, стрінуся, стригшіся, док. ...
26 12.11 5 3 15 ПРОУЧУВАТИ, ую, уєш і ПРОВЧАТИ і рідко ПРОУЧАТИ, ára, âem, недок, ПРО- 

ВЧЙТИ, чу, чиш і рідко ПРОУЧЙТИ, учу, учиш, док, перех. ...
27 11.111 5 2 10 НАКУПОВУВАТ И, ую, уєш і НАКУПАТИ, àio, âem, недок, НАКУПИТИ, кушпб, купиш; 

мн. накуплять; НАКУ11 УВАГИ, ўю, уєш,розм., НАКУПЛЯТИ, яю, яєш, док, перех....
28 111.1 4 12 48 О Б ’ЇЖ ДЖ АТИ2, аю, аєш і О Б’ЇЗДЙТИ, іжджў, їздиш і рідко О Б ’ІЖДЖУВАТИ, ую, 

уєш, недок, О Б ’ЇЗДИ ТИ , їжджу, їздиш, док, перех. ...
29 112.2 6 1 6 ЗЛАЗИТИ1, злáжy, злйзиш і рідко ІЗЛАЗИТИ, лёжу, лазиш і ЗЛІЗАТИ і рідко ІЗЛІЗАТИ, 

аю, áem, недок, ЗЛІЗТИ і рідко ІЗЛІЗТИ, зу, зеш; мин. ч. зліз і рідко ізліз, ла, ло; док ...
ЗО 111.11 5 5 25 ЗАСТИЛАТИ, ára, áem і ЗАСТЕЛЯТИ, яю, яєш і рідко ЗАСТЕЛЮ ВАТИ, юю, юєш, 

недок, ЗАСЛАТИ, стелю, стелеш і ЗАСТЕЛИТИ, стелю, стелиш, док, перех. ...
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Закінчення таблиці 2.3.

Тип структури Л(Х) (клас) Кількість 
словнико
вих статей 

у класі

Кіль
кість 

дієслів 
у класі

Приклад (представник класу)
№ Сигна

тура
Кількість 

слів у реєст
ровому ряді

31 2.1 3 54 162 ПОМ 0ВЧУВАТИ і рідко ПОМ 0ВКУВАТИ, ую, уєш, недок., розм., ПОМ 0ВЧАТИ, чу, 
чиш, док. ...

32 2.2 4 512 2048 ВБАЧАТИ (УБАЧАТИ), áio, áeni, недок., ВБАЧИТИ (УЬАЧИТИ), чу, чиш, док. ...

33 2.3 5 4 20 УРИВАТИ1 (ВРИВАТИ), áio, áeni, недок., УВІРВАТИ (ВВІРВАТИ) і УРВАТИ, ву, вбш, 
док., трех. ...

34 2.4 6 26 156 ЗСИХАТИ і рідко ІЗСИХАТИ, аю, áeni, недок., ЗСОХНУТИ і рідко ІЗС0ХН УТИ,
ЗС 0Х ТИ  і рідко ІЗС 0Х ТИ , хну, хнеш; мин. ч. зсох і зсохнув, ла, ло; док. ...

35 2.11 4 31 124 СПЛЁСКУВАТИ і СПЛІСКУВАТИ, ую, уєш, недок., СПЛЕСНЎТЙ, ну, непі і рідко 
СПЛЕСКАТИ, сплещу, сплёщеш, док. ...

36 2.12 5 1 5 ЗГНИВАТИ і рідше ЗОГНИВАТИ, áio, áein, недок., ЗГНИТИ, згнию, згниёш і рідше 
ЗІГНЙТИ і ЗОГНИТИ, ию, иєш, док. ...

37 2.21 5 1 5 ЗШТОВХУВАТИ і ЗІШТОВХУВАТИ, ую, уєш, недок., ЗШ ТОВХНУТИ і ЗІШ ТОВХ
НУТИ, ну, нёш і розм. 3ШТОВХАТИ, аю, аєш, док., перех. ...

38 2.22 6 8 48 ВГЛЯДАТИСЯ (УГЛЯДАТИСЯ), аюся, аєшся, недок., ВГЛЁДГГИСЯ (УГЛЁДГГИ- 
СЯ), джуся, дишся і ВГЛЯДІТИСЯ (УГЛЯДІТИСЯ), джуся, дйшся, док ...

39 2.33 8 2 16 ВПИХАТИ (УПИХАТИ), áio, âem, недок, ВПХНУТИ (УВІПХНУТИ, УПХНУТИ), ну, 
непі і ВПХАТИ (УВІПХАТИ, УПХАТИ), аю, аєш, док, трех. ...

40 2.42 8 2 16 УПЛИВАТИ1 (ВПЛИВАТИ), аю, áeni, недок., УПЛИВТЙ (ВПЛИВТЙ) і УПЛИСТЙ
(ВПЛИСТЙ), иву, ивёш; мин. ч. уплив, упливла, ло і уплив, уплила, ло; і рідко УПЛИНУ- 
ТИ (ВПЛИНУТИ), ну, неш, док. ...

41 2.112 6 2 12 ЗВИВАТИ і рідко ІЗВИВАТИ, àio, аєш, недок, ЗВИТИ, зів’ю, зів’єш і рідко ІЗВЙТИ, 
ізів’ю, ізів’єш і діал. ЗВЙНУТЙ і рідко ІЗВЙНУТИ, ну, неш, док, перех....

42 21.1 4 3 12 ПІДСЛУХУВАТИ і ПІДСЛУХОВУВАТИ, ую, уєш, ПІДСЛУХАТИ, аю, аєш, недок, 
ПІДСЛУХАТИ, аю, аєш, док, перех. і без додатка...

43 21.2 5 3 15 ВРІЗУВАТИ1 (УРІЗУВАТИ), ую, уєш і ВРІЗАТИ, ára, âem, недок, ВРІЗАТИ (УРІЗА
ТИ), вріжу, вріжеш, док ...

44 22.2 6 55 330 ВГЛИБЛЮВАТИ (УГЛИБЛЮВАТИ), юю, юєш і ВГЛИБЛЯТИ (УГЛИБЛЯТИ), яю, яєш, 
недок, ВГЛЙБЙТИ (УГЛИБИТИ), вглиблю, вглибиш; мн. вглиблять; док, трех., рідко...

45 22.4 8 4 32 ВГАНЙТИСЯ1 (УГАНЙТИСЯ), яюся, яєшся і рідко ВГ0Н И ТИ С Я  (УГ0НИТИСЯ), 
нюся, нишся, недок, ВВІГНАТИСЯ (УВІГНАТИСЯ) і рідше ВГНАТИСЯ (УГНАТИ- 
СЯ), вженуся, вженёшся, док. ...

46 222.2 8 1 8 ВСЛУХАТИСЯ (УСЛУХАТИСЯ), аюся, аєшся, ВСЛУХУВАТИСЯ (УСЛУХУВАТИ
СЯ), уюся, уєшся і рідко ВСЛУХОВУВАТИСЯ (УСЛУХ0ВУВАТИСЯ), уюся, уєшся, 
недок, ВСЛУХАТИСЯ (УСЛУХАТИСЯ), аюся, аєшся, док, у  що і без додатка...

47 212111 8 1 8 ПРОВ0ДИТИ* ПРОВАДИТИ, джу, диш, ПРОВОДЖАТИ, áio, áeni, рідко ПРОВ0ДЖ У- 
ВАТИ і ПРОВАДЖУВАТИ, ую, уєш, недок, ПРОВЕСТЙ, едў, едёш; мин. ч. провів, вела, 
ло, рідко ПРОВОДЙТИ, воджу, водиш і діал. ПРОВАДИТИ, джу, диш, док ...

48 3.3 6 1 6 ЗШ КРІБАТИ, ЗІШ КРІБАТИ і ЗСКРІБАТИ, аю, аєш, недок, ЗШ КРЕБТЙ, ЗІШ КРЕБ
ТИ і ЗСКРЕБТИ, бу, бёш, док, трех., розм. ...

49 3.11 5 2 10 ПЕРЕПЛІСКУВАТИ, ПЕРЕПЛЕСКУВАТИ і ПЕРЕПЛЮ СКУВАТИ, ую, уєш, недок, 
ПЕРЕПЛЕСНУТИ, ну, нёш і ПЕРЕПЛЮ СНУТИ, ну, неш, док, перех., через що...

50 4.2 6 1 6 ВХОДИТИ і ВВІХОДИТИ (УХОДИТИ, УВІХОДИТИ), джу, диш, недок, ВВШ ТЙ 
(УВІИТЙ), увійду, увійдёш, док. ...

51 4.4 8 1 8 ВТОВКМАЧУВАТИ (УТОВКМАЧУВАТИ) і ВТОКМАЧУВАТИ (у т о к м А ч у в а - 
ТШ , ую, уєш, недок, ВТОВКМАЧИТИ (УТОВКМАЧИТИ) і ВТОКМАЧИТИ (УТОК- 
МАНИТИ), чу, чиш, док., перех., розм....

52 4.22 8 2 16 УДОВОЛЬНЙТИ (ВДОВОЛЬНИТИ) і заст. УДОВОЛЙТИ (ВДОВОЛЙТИ), яю, яєш, 
недок, УДОВОЛЬНЙТИ (ВДОВОЛЬНИТИ), ню, ниш, заст. УДОВОЛЙТИ (ВДОВО
ЛИТИ), лю, лиш, док ...

Всього 27243 41402
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Не здійснюючи докладного лінгвістичного аналізу ви
кладеної моделі, зробимо декілька зауважень.

По-перше, модель, очевидно, визначає певну класифіка
цію на множині українських дієслів. Справді, якщо позначи
ти одержані класи дієслів, марковані поданими в табл. 2.3 
сигнатурами, через λι, λ2, ..., λ52, а множини дієслів, що 
належать до відповідного класу, —  через <?(λ|), g(X2), ..., 
<?(λ52), то зрозуміло, що:

<7(λ,) n  q(kj) = 0  при i Фј, (8)
тобто будь-яке з дієслів може належати одному і тільки 
одному з наведених у табл. 2.3 класів11.

Це означає, що одержана класифікація є коректною. Ра
зом з тим вона досить точна —  показово, що з неї не знай
шлося жодного винятку на масиві близько 41 тис. дієслів
них лексем. Більше того, ця класифікація не дає хиб і на 
масиві нового —  20-томного варіанта СУМа, створеного в 
Українському мовно-інформаційному фонді HAH України, 
який на момент написання цього тексту налічував понад 
48 тис. дієслів. Отже, можна стверджувати, що отримана 
класифікація охоплює всі факти з класу “українське дієсло
во” і репрезентує певний об’єктивний закон для української 
мови, а не лише для конкретного, хоч і великого, Словника.

2.4. В. ПРИКМЕТНИКИ
Прикметники подано в Словнику у формі називного від

мінка однини чоловічого роду, потім наведено закінчення 
жіночого і середнього роду: БІЛИЙ, а, е. . .; ДОЧЧЙН, а, 
é...; ПЇЗШЙ, я, є...

Невідмінювані прикметники супроводжуються познач
кою невідм.: БЕЖ, прикм., невідм. Те саме, що ббжевий.

Якщо прикметник має коротку форму, вона наводиться 
після повної: ЗЕЛЕНИЙ, поет. ЗЕЛЕН...; ЛАДНИЙ2, 
ЛАДЕН...; РАДИИ, рідше РАД...

Вищий ступінь порівняння прикметників, утворений від 
іншої основи або зі зміною приголосних основи, наводить
ся як додаткова форма при відповідних прикметниках зви
чайного ступеня: г Ар н и й ..., вищ. ст. кращий і ліпший, 
рідко гарніший... Такі додаткові форми внесено в реєстр за 
алфавітом і з відсиланням до основної форми: КРАЩИЙ... 
Вищ. ст. до гйрний 1— 5, дббрий 1— 6, 8 і хорбший; ліп
ший... До таких слів наведено також форми найвищого 
ступеня порівняння: НАЙКРАЩИЙ... Найвшц. ст. до гір 
шій 1— 5, дббрий 1— 6, 8 і хорбший; найліпший...; ЯК
НАЙКРАЩ ИЙ... Найвищ. ст. до гірний 1— 5, дбб
рий 1— 6, 8 і хорбший...; ЩОНАЙКРАЩИЙ... Найвищ. 
ст. до гбрний 1— 5, дббрий 1— 6, 8 і хорбший...

Субстантивовані прикметники подаються або у вихідній 
прикметниковій статті окремим значенням чи відтінком із 
позначкою у  знач, ім.: БАГАТИЙ, а, е. 1. ... // у  знач. ім. 
багбтий, того, ч. Те саме, що багіч ...; або іменниковою 
статтею: АЛББАТР0СОВІ, вих, мн. Родина морських пта
хів ряду буревісникоподібних...

2.4. Г. ЗАЙМЕННИКИ
При займенниках після граматичних форм ставиться по

значка займ., зазначається розряд. При займенниках імен
никового і числівникового відмінювання подається форма 
родового відмінка однини: ВИ, вас, займ. особ. ...; ХТО- 
НЕБУДЬ, кого-нббудь, займ. неознач. ...; при займенниках

прикметникового відмінювання наводяться закінчення жі
ночого та середнього роду: ВСЯКНИ (УСЯКНИ), а, е, 
займ. означ. ... ; СВШ , своя, своє, займ. присв. ...

У разі наявності у займенників варіантних форм і специ
фічних парадигм відмінювання подаються також форми 
інших відмінків, чисел і родів: НІЩ О, нічбго, нічбму, ні
чим (зприйм. н і в ід  ч о г о ,  н і  з чим,  н і  п о  ч о м у  
і т. ін.). 1. займ. запереч. ... САМ, рідше САМЙЙ, сама, 
само і самб; мн. самі; займ. означ. ... ; ХТО1, кого, кому, 
Koró, ким, на к0му, біля кбго, займ. ...

2.4. Ґ. ЧИСЛІВНИКИ
Кількісні числівники —  власне кількісні, збірні та не

означено-кількісні числівники —  подаються з відмінковими 
закінченнями, родовими формами (там, де вони є) і в разі 
потреби —  із формами числа, а також супроводжуються 
позначками числ. кільк,, числ. неознач.-кільк., числ. кільк. 
збірн.: ДЕВ’ЯТЬ, ти і тьбх, числ. кільк. ...; ДЕКІЛЬКА, кох 
і κόχ, числ. неознач.-кільк. ...; ОБИДВА, обох, ч. і с., ОБЙ- 
ДВі, обох, ж., числ. кільк. збірн. ...

Порядкові числівники подаються в Словнику у формі на
зивного відмінка однини чоловічого роду, потім наводяться 
закінчення жіночого і середнього роду: ДЕСЯТИЙ, а, е . . .; 
ТРЬОХТИСЯЧНИЙ, а, е . ..

2.4. Д. ПРИСЛІВНИКИ
Прислівники супроводжуються позначками присл. або 

у  знач, присл.: АБИКОЛИ, присл. ...; ВНИЗУ (УНИЗУ), 
присл. ...; ПО-ХОРОШОМУ, присл. ... Якісні відприкмет- 
никові й віддієприкметникові прислівники на -о, -е пода
ються з відсиланням до твірного слова за формулою 
“Присл. до ...”: АРГУМЕНТОВАНО. Присл. до аргумен
тований...; ЛІПШ Е. 1. Присл. до ліпший...

Вищий ступінь порівняння прислівників, утворений від 
іншої основи або зі зміною приголосних основи, наводить
ся як додаткова форма при відповідних прислівниках зви
чайного ступеня: БЛИЗЬКО. 1. Присл. до близький 6; 
вищ. ст. ближче... Такі додаткові форми вносяться в ре
єстр за алфавітом і відсиланням до основної форми: 
БЛИЖ ЧЕ, присл. Вищ. ст. до близько... До таких слів 
наводяться також форми найвищого ступеня порівняння: 
Н АЙБЛЙЖ ЧЕ. Присл. до найближчий...; ІЦОНАЙ- 
БЛ Й Ж ЧЕ, підсил. Присл. до щонайближчий...; ЯК- 
НАЙБЛЙЖ ЧЕ, підсил. Присл. до якнайближчий...

2.4. Е. ПРИЙМЕННИКИ
Прийменники супроводжуються позначками прийм. або 

у  знач, прийм. Біля них наводяться відповідні відмінки: 
ВНАСЛІДОК (УНАСЛІДОК), прийм., з род. в. ...; НАД, 
рідко НАДІ, НАДО, прийм., із знах. і оруд. в. ...; ВСЕРЕ
ДИНІ (УСЕРЁДИШ )... 2. у  знач, прийм., з  род. в. ...

Для більшості первинних багатозначних прийменників 
подано формулу “Сполучення з + реєстровий приймен
ник + виражають:” та здійснено поділ на рубрики, що опи
сують реєстровий прийменник за типом функціонально-се
мантичних відношень —  просторових, часових, кількісних, 
об’єктних, порівняльних та ін. Кожна рубрика складається з 
підрубрик, виділених літерами українського алфавіту а), б) 
і т. д. для конкретизації, уточнення або деталізованого опи
су вживання. Наприклад:

11 Класифікаційною для дієслів, зрозуміло, є й повна множина із 7140 класів із сигнатурами (а) і (а  . β).
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В2 (У), рідко УВ —  із знах., місц. і род. в.; ц.-с., уроч. ВО, 
рідко ВВІ (УВІ), ВІ —  із знах. і місц. в. ; прийм. Сполучення 
з в (у) виражають:

П р о с т о р о в і  в і д н о ш е н н я
1. із знак, і місц. в. Уживається на позначення предмета, 

місця, простору: а) всередину якого, куди спрямована дія 
(знах. в.)...; б) у якому, де відбувається дія чи хто-, що-не- 
будь міститься, перебуває (місц. в.)...

О б ’ є к т н і  в і д н о ш е н н я  
6. із знах. і місц. в. Уживається на позначення дії: а) до 

якої хто-небудь долучається, втручається (знах. в.)...; б) у якій 
хто-небудь бере участь (місц. в.)...

Якщо прийменник має одне або декілька значень і пере
важно виражає функціонально-семантичні відношення, що 
належать до одного типу, поділ на частини із зазначенням 
типу семантичних відношень не подається: 3-П03А, прийм., 
з род. в. Уживається при вказуванні на предмет, із протилеж
ного або зворотного боку якого спрямовано рух, дію...

2.4. Є. СП О ЛУЧ НИ КИ
Сполучники супроводжуються позначками спол. або 

у  знач, спол., до яких звичайно додається назва їх відповід
ного семантичного розряду: АБИ, спол. 1. умовний... 2. ме
ти... 3. з ’ясувальний... 4. допустовий...; БО 1, спол. причи
новий...; А2, спол. ... V. єднальний...

Складені й парні сполучники, до складу яких входять 
іменники, подаються при першому своєму складнику або 
при слові, яке містить основне семантичне навантаження;

ЗАВДЯКЙ... О (1) Завдяки тому, що, у  знач. спол. ...; 
ЧАС... О  3 τόπι чйсу, я к у  знач. спол....; ЯК3... О Як..., так 
[і]..., у  знач. спол. ...

Якщо значення сполучника стосуються різних розрядів і 
в межах одного розряду виділяється кілька значень, то вво
диться додаткова нумерація римськими цифрами. При цьо
му в межах одного розряду проводиться нумерація арабсь
кими цифрами: А2, спол. І. протиставний. 1. Поєднує ре
чення, протиставні одне одному за змістом; але, проте, 
навпаки, та... 2. Поєднує речення або члени речення, не 
відповідні одне одному змістом, причому зміст другого су
перечить сподіваному змістові, що випливає з першого; але, 
проте, однак, та... 3. Поєднує протилежні за змістом речен
ня або члени речення, що мають відтінок допустовості; 
проте, однак, все-таки... III. приєднувальний. 1. Приєднує 
нові речення або члени речення при послідовному викладі 
думок, описі ряду предметів чи явищ...

2.4. Ж . ЧАСТКИ
Частки супроводжуються позначками част. або у  знач, 

част., до яких звичайно додається назва відповідного се
мантичного розряду: Ж Е1, (після голосних) Ж , част. під
еш. ...; HPÓ CTO ... 3. у  знач, підеш, част. ...4. у  знач, 
обмеж.-виділ. част. ...

2.4. 3. В И ГУ К И
Вигуки супроводжуються позначками виг. або у  знач, 

виг.: АХ, виг. ...; БУХ, виг. ...; ГЁТБТЕ, виг. ...; ДМУХ, 
виг. ...; КАРАУЛ... 2. у  знач. виг. ...

2.5. Подання словосполучень
У структурі словникових статей СУМ-20 виділяється зо

на усталених словосполучень, що наводиться після харак
теристик лексичних значень слова. Ця зона складається з 
чотирьох типів одиниць, поданих з абзацу в такій послідов
ності: 1) стійкі словосполучення; 2) словосполучення — 
еквіваленти слова; 3) термінологічні словосполучення; 
4) фразеологічні одиниці. Для трьох останніх типів слово
сполучень використовуються відповідні позначення: кру
жечок (О), трикутник (Δ ), ромб (0).

Перша група представлена у СУМ-20 стійкими слово
сполученнями, тобто усталеними у своєму лексичному по
єднанні зворотами, які складаються в основному зі слів у їх 
власних значеннях і відтворюються у процесі спілкування 
як неподільні мовні одиниці, в яких можлива незначна десе- 
мантизація одного з компонентів. Наприклад: Грўба їжа — 
проста, важка для травлення їжа...; За алфавітом —  за 
алфавітним порядком літер, прийнятим у мові...; Кишень
кові гроші —  гроші на дрібні витрати...

Друга група словосполучень —  еквіваленти слова —  
своєрідні перифрастичні словосполучення, рівнозначні 
слову, які є цілісними усталеними відтворюваними одини
цями, що прирівнюються до лексико-граматичних класів 
слів (частин мови) із властивими для них лексичними зна
ченнями без десемантизації компонентів. При еквівалентах 
слова обов’язково подана ремарка з найменуванням час
тини мови, у значенні якої вони виступають. Наприклад: 
О Більш е (більш) того, що..., у  знач, присл. —  скоріше, У

швидше, ймовірніше...; О До безмёжжя, у  знач, присл. —  
безмежно, безкінечно...; О Надавйти допомогу, у  знач, 
дієсл. —  допомагати...

Третю групу формують термінологічні словосполучення, 
які стосуються різних галузей знань і є елементами відпо
відних галузевих терміносистем. Наприклад: Δ  Анафі
лактичний шок —  тяжкий патологічний стан організму, 
спричинений алергією на повторне введення чужорідних 
білків, сироваток, медикаментів і т. ін. ...; Δ  Ератичні 
валуни, геол. —  перенесені льодовиком на велику відстань 
валуни, які складаються перев. із порід, відсутніх у місцях 
їх відкладення...

До четвертої групи словосполучень належать фразеоло
гічні одиниці— усталені за складом і структурою лексично 
неподільні словосполучення, що виражають цілісне специ
фічне фразеологічне значення, яке не є сумою значень його 
компонентів, а виникає на основі їх переосмислення пере
важно завдяки метафоричним і метонімічним процесам. 
Наприклад: 0  Високо нестися —  поводитися зарозуміло, 
погордливо, зверхньо, зневажливо ставлячись до інших...; 
0  Підводне каміння —  прихована небезпека, перешкода 
при досягненні мети...

Усі розроблені словосполучення отримують у словнико
вій статті наскрізну нумерацію12. Розроблення всіх типів 
словосполучень подається в словниковій статті після всіх 
значень слова і становить самостійний розділ словникової 
статті. Вибір опорного компонента, біля якого наведено

У Передмові фразеологізми наводяться без нумерації, оскільки в процесі роботи над Словником вона буде змінюватися.
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повну лексикографічну характеристику словосполучень, 
здійснюється у СУМ-20 за формально-граматичним крите
рієм, тобто встановленням незалежного у граматичному 
плані компонента, який керує всіма іншими складниками. У 
статтях, реєстровим словом яких є інші повнозначні склад
ники такого словосполучення, подаються відсилання на 
опорне слово. Наприклад, термінологічне словосполучення 
А  Варикозне розширення вен подано у статті РОЗШ Й- 
РЕННЯ, а у статтях ВАРИКОЗНИЙ і ВЕНА наведено 
лише відсилання за допомогою див. : А  Варикозне розши
рення вен див. розширення; 0  Круто заміс місити фіксу
ється при реєстровому слові МІСИТИ, а в статтях КРУТО, 
ЗАМІС наведено лише відсилання.

Усі словосполучення подані у вихідній реєстровій формі. 
Установлення вихідної форми фразеологічних одиниць за
лежить від їх співвіднесеності з відповідними частинами 
мови, що зумовлює визначення опорного компонента. У 
реєстрі фразеологізми зі змінюваними опорними компонен
тами фіксуються у прийнятій для словників формі. Так, 
субстантивні (іменні) фразеологічні одиниці, вживані в од
нині, подаються у називному відмінку однини (0  Б іла во
рона...), а вживані лише в множині —  у називному відмін
ку множини (ф Авгієві стййні...). Ад’єктивні (прикметни
кові) одиниці зі змінними формами прикметникових 
(дієприкметникових) компонентів —  у формі чоловічого 
роду однини (ф Нечистий на руку...), крім тих, які вжива
ються у множині й відповідно наводяться у називному від
мінку множини (Ф Одним миром мйзані...). Фразеологіз
ми з незмінними формами подаються у своїй єдиній пара- 
дигмі (ПРОБА... ф Висбкої прбби...; ВОДА... ф Чистої 
[чистісінької] води...).

Дієслівні фразеологізми, які вживаються в особових фор
мах, наводяться переважно в інфінітиві, наприклад: Ф За- 
орйти (зарити) нбсом (рідко зубйми). Дієслівні за формою 
фразеологізми, які вживаються лише у незмінній формі, 
подаються не в інфінітиві, а у формі, зафіксованій у фразе
ологізмі, наприклад: ф [І] чёрез губу не плюне —  дуже 
гордовитий, зарозумілий...

Дієприслівникові форми дієслівних фразеологічних оди
ниць у реєстрових фразеологізмах не наводяться, а можуть 
подаватися в ілюстраціях. Це не стосується фразеологізмів 
із формою дієприслівника, у яких розвинулося додаткове 
семантичне значення. Наприклад, поряд із дієслівним фра
зеологічним зворотом ф Не покладйти рук —  працювати 
дуже важко, завзято... виділяється як самостійна фразеоло
гічна одиниця ф Не покладаючи рук —  невтомно, сумлін
но, з великим завзяттям, ентузіазмом...

Дієприкметникові форми дієслівних фразеологізмів фіксу
ються у СУМ-20 як самостійні окремі одиниці у  відповідній 
для них вихідній формі, з можливими предикативними фор
мами на -но, -то: Ф Виведений з ладу —  зіпсований, непри
датний для використання, роботи; поламаний, понівечений...

СУМ-20 відбиває таку специфічну ознаку усталених сло
восполучень (переважно фразеологічних одиниць), як ва
ріантність їхніх компонентів, тобто їх здатність до видо
зміни: заміни їх іншими формами, лексемами і т. ін. при 
збереженні семантики та лексико-граматичної характерис
тики. Такі варіанти фіксуються в круглих дужках (...) біля 
основного, інваріантного, компонента, наприклад: ф Впій- 
мйти (піймйти) ráey (ворону)...; О 3 усією (великою, 
глибокою і т. ін.) переконливістю...

СУМ-20 фіксує всі можливі типові варіанти словосполу
чень: фонетичні, що випливають зі зміни звукового складу; 
формальні, які стосуються зміни форми компонента; мор
фологічні, що відбивають специфіку будови компонента; 
найпоширеніші в мові лексичні варіанти, пов’язані із замі
ною компонентів іншими лексемами. Наприклад: Ф Впа- 
дйти (рідше падати) / впйсти в око (в очі, у вічі)...; 
ф Дивитися (поглядйти) згори (звёрху) вниз (звисокй, 
звёрхньо)...; Ф Іти / піти до рук (у руки,рідко у руку)...; 
ф Перетягати (перетягувати) /  перетягти (перетягнути) 
на стброну (на б ік ) ...;  ф П ро (на) вс як и й  (всяк ) 
випадок...; ф Халіф (каліф) на час (на годину)...

Фонетичні варіанти префіксальних, прийменникових та спо
лучникових компонентів, таких, я к у  —  в, і —  й, з —  із —  зі, 
від —  од, у реєстрових фразеологічних одиницях не наво
дяться, а фіксуються лише в ілюстраціях, хоч у реєстрових 
словах вони зазначаються, наприклад: ВБГАТИ (УБГА
ТИ) і ВВІБГАТИ (УВІБГАТИ)... Ф Вбгати в голову 
що —  усвідомити, сприйняти, засвоїти, зрозуміти або за
пам’ятати що-небудь. — Це для вас в житті небезпечна 
річ, — сказала Каралаєва, не примічаючи, що перекручує 
ймення, котрі вона не могла собі вбгати в старечу голову 
ніяким робам (І. Нечуй-Левицький); Хома ніяк не міг убга
ти в голову думку, що він мусить терпіти голод, коли в 
скрині лежать гроші (М. Коцюбинський); ІТИ  (ЙТИ)... 
ф Іти /  піти до рук (у руки, рідко у руку) кому —  легко 
діставатися, здійснюватися і т. ін. —Налови він їздив удень і 
вночі, риба йому йшла до рук, як приворожена. Так він 
проживав — цей сліпий дід (Ю. Яновський); [Н е ч и п о - 
р е н к о:] Фортунить вам, Маріє Кирилівно, просто інший 
раз аж не віриться. Кожна справа ніби сама в руки вам іде 
(О. Левада); ...Наука в Остапа Тура Гнатові Яворському 
пішла в руку (С. Чорнобривець).

У СУМ-20 відбито також факультативні варіанти компо
нентів —  такі, які не є обов’язковими, через що фразеоло
гізм функціонує в мовленні з ними або без них. Вони ви
діляються у реєстровій фразеологічній одиниці квадратни
ми дужками [...], наприклад: ф [Від слова] до слова...; 
ф І  [в сні] не сниться /  не присниться...

В одному фразеологізмі можуть поєднуватися кілька ва
ріантів, які позначаються квадратними або круглими дуж
ками, наприклад: Ф [Аж (рідко білий)] світ крутиться 
(вёрнеться, макітриться, колихйється, ідё) /  закрутився 
(завертівся, замакітрився, заколихйвся, пішов) обертом 
(перекидом, перёкидьки, ходором і т. ін.) [в очйх (перед 
очим а)]...; ф [І (ні, ані)] копійки [злйманої (мідної, 
щербйтої)] (шёляга) немй (немйє, не булб) за душёю...

У дієслівних фразеологізмах, які функціонують із довіль
ним порядком компонентів, як правило, на перше місце в 
реєстровій фразеологічній одиниці ставиться дієслівний 
компонент, наприклад: ф Гризти / прогризти голову... 
при можливому ф Голову гризти / прогризти...

Адвербіальні (прислівникові) та вигукові фразеологізми 
у вихідній формі подаються у своїй єдиній парадигмі, на
приклад: Ф Куди твоє (рідше вйше) діло...; Ф Під злу ру
ку ...; ф [Та] що там ...; ф Я к  (мов, ніби і т. ін.) у раю...

У реєстрових словосполученнях, особливо у фразеоло
гічних, вживаються кутові дужки <...>. Вони використову
ються у випадках, коли:
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а) лексичний варіант компонента має інше число, рід, 
відмінок і т. ін., що веде до зміни інших компонентів, на
приклад: ф Будь здоров (здоровий, здоровенький) «Будь
те здорові (здоровёнькі)>...; 0  Порожня дупш «Порожнє 
cé p p o ...;  Санітарна машина «Санітйрний автобуо...

б) простежуються незначні зміни варіантних компонен
тів словосполучень, наприклад: 0  Hexán по тому буде «Та 
й будь по тбму> «Так тбму й бути>...

в) наявне паралельне функціонування фразеологізмів як 
у заперечній, так і в стверджувальній формі, наприклад: 0  І 
зуби визбираєш «І зубів не визбираєш>...; На пбвному 
(на повнім) ходу «Повним ходом>...

г) існує інверсійний порядок зживання компонентів, на
приклад: 0  І так і сяк «І сяк і так>...; 0  Ні з тбго ні з 
сього «Ні з сього ні з Т0ГО>...

Важливим питанням оформлення реєстрової фразеоло
гічної одиниці є встановлення її меж. Зокрема, до складу 
реєстрових фразеологізмів не вносяться так звані супровід
ні слова, які є їх обов’язковим оточенням. Вони зберігають 
своє лексичне значення, через що залишаються поза ре
єстровою одиницею, наприклад: 0  У хвості: а) (чого і без 
дод., зісл. с т а в а т и ,  с т а т и  і т. ін.) у кінці чогось, позаду 
всіх. Отож Віталій .. став у  хвості досить довгої черги 
(І. Муратов)...; б) (зісл. б ут и ,  о п и н и т и с я  іт. ін.) серед 
відсталих, серед останніх. Хочеш бути серед перших — 
учись, інакше опинишся у  хвості, відстанеш від бурхливого, 
щодень цікавішого життя (із жури.)...; ф Як свої (cboíx) 
п’ятьпйльців,зісл. з н а т и ,  в и в ч и т и  іт . ін. —  дуже 
добре, досконало. Знаю я  вже їх [селян] як свої п ’ять 
пальців (В. Винниченко)...

2.6. Лексика і фразеологія Святого Письма
Однією із засад укладання СУМ-20 є максимально повне 

представлення лексики та фразеології Святого Письма. От
же, при створенні нового Словника української мови одним 
із найважливіших джерел поповнення його реєстру був 
текст Біблії, значення і авторитет якої переоцінити немож
ливо. Особливе місце цієї книги визначене тим, що вона є 
винятковою, підноситься над усіма іншими літературними 
творіннями людей, маючи особливий статус Божого одкро
вення як книга Божих слів, звернених до людей (“Усе Пи
сання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до 
направи, до виховання в праведності” (2 Тим. 3:16)* . Біб
лійні слова та значення заплановано ввести в новий Слов
ник як пласт лексики, мінімально представлений в 11-том- 
нику, а також у зв’язку з тим, що тлумачення багатьох по
нять і реалій подавалися з огляду на тодішню панівну ідео
логію —  атеїзм.

Для залучення біблійної лексики у 20-томник створено 
автоматизований конкорданс, який базується на цитовано
му тексті Біблії у перекладі І. Огієнка, та комп’ютерну інст
рументальну лексикографічну систему “Біблійний СУМ”, в 
якій представлено біблійну лексику і фразеологію згідно з 
принципами СУМ-20. Це дало змогу здійснити таку робо
ту: ввести значний масив лексики, відсутньої в 11-томнику; 
змінити велику кількість дефініцій; доповнити семантичну 
структуру багатьох лексем; значно розширити ілюстратив
ну базу; увести до Словника біблійні фразеологізми, яких 
узагалі не було в СУМ-11.

Слід відзначити, що створення “Біблійного СУМа” було 
непростим завданням. Біблія —  це унікальний світ, де відо
мі нам слова, повернуті до системи біблійних тем та ідей, 
мають специфічні значення. І якщо семантику більшості 
слів мови формує найближче текстове оточення (словоспо
лучення, речення), то біблеїзми є дуже місткими і багатови
мірними поняттями, які набувають обертонів смислу на тлі 
всієї текстової структури Святого Письма, адже через них 
отримують мовну реалізацію провідні біблійні мотиви й 
теми. І тому для правильного формулювання тлумачень 
слів Святого Письма, крім знання його тексту, потрібна 
велика кількість теологічних словників, енциклопедій, до
сліджень із герменевтики, екзегетики, тематичних біблій 13

них симфоній, коментарів біблійних текстів. При укладанні 
біблійної частини СУМа використана автоматизована си
стема “Єврейський та грецький лексикони Стронга”, де до 
кожного слова Старого і Нового Завіту подано варіанти 
перекладів. Адже без спеціальних знань такі біблійні по
няття, як, наприклад, віра, спасіння, гріх, покаяння, свя
тість, праведність, закон, благодать, апостол, ангел тощо 
правильно не витлумачиш. Наведені слова є біблеїзмами, 
тобто лексемами, які своїм походженням сягають тексту 
Біблії. Адаптовані мовною практикою, вони набули вже ін
ших значень, що сприймаються як загальномовні. Напри
клад, ключове поняття Біблії— віра— у СУМ-20 представ
лене в такий спосіб:

ВІРА1, и, ж. 1. Упевненість у чомусь, у здійсненні чого- 
небудь. Йшла [Соломія] уперто і завзято, з вірою, що її ши
рокі й високі груди зламають усі перешкоди (М. Коцюбинсь
кий).. . // у  кого. Впевненість у позитивних якостях кого-не- 
будь, у правильності, розумності чиєїсь поведінки. Я  завжди 
був великим оптимістам і дотепер не втратив віри у  людей, 
у  перемогу всього світлого над темрявою і злам (М. Коцю
бинський); // Упевненість в існуванні кого-, чош-небуць. Віра 
в безсмертя; Віра в потойбічний світ; Віра в прибульців.

2. Те саме, що довір’я. Без міри нема віри (Номис)...
3. бібл. Дар Бога людині, завдяки якому встановлюється 

її зв’язок з Богом. Одному бо Пухом ГСвятимІ дається слово 
мудрості, а другому — слово знання тим же Духам, а 
іншому — віра тим же Духом (Біблія, Пер. І. Огієнка): 
Віра — від слухання, а слухання — через Слово Христове 
(Біблія, Пер. І. Огієнка): // Визнання існування Бога. Тут 
довелося зачепити питання і про Бога, і про чорта, про віру 
в першого і про всякі мудрощі другого (Панас Мирний); 
// Те або інше релігійне вчення, віровизнання. — Котилися І  
наші козачі Дурні голови, за правду, За віру Христову 
(Т. Шевченко)...

Слід підкреслити, що дефініції у тлумачному словнику 
відображають загальновживані, загальномовні значення 
слів. Завдяки наявності біблійних значень Словник, а разом 
з тим і мова отримують інший, вищий комунікативний рі
вень, на якому Бог спілкується з людьми через Своє Сло
во —  Біблію.

13 Біблія, або книги Святого Письма Старого і Нового Заповіту, із мови давньоєврейської і грецької на українську наново перекладена. — 
К.: Укр. біблійне тов., 2002. —  1165 с.
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Загалом робота над “Біблійним СУМом” проводилась у 
кількох основних напрямках:

1. Зміна дефініції слова:

СУМ-11 СУМ-20

АПОСТОЛ, а, ч. 1. Згідно 
з євангельськими перека
зами —  кожний із дванад
цяти учнів Христа, яких 
він послав проповідувати 
своє вчення. Чомусь при
гадалося євангельське опо
відання, як апостол Петро 
зрікся Яриста (Тулуб, Лю
долови, І, 1957,40)...

АПОСТОЛ, а, ч., бібл. 1. Повноваж
ний посланець, якому Ісус Христос 
доручив проповідувати Своє вчення. 
А коті настав день, покликав Він [Ісус 
Христос] учнів Своїх і обрав із них 
Дванадцятьох, яких і апостолами Він 
назвав (Біблія. Пер. І. Огієнка); Апо
столи з великою силою свідчили про 
Воскресіння Ісуса Господа, і благо
дать велика на всіх них була! (Біблія. 
Пер. І. Огієнка); // (з великої літери). 
Найменування Ісуса Христа. Отож, 
святі брати, учасники небесного по
кликання, уважайте на Апостола й 
Первосвященика нашого ісповідання, 
Ісуса (Біблія. Пер. І. Огієнка)...

БЛАГОДАТЬ, і, ж . 1. ц.-с. 
У релігійному уявленні — 
щедроти, дари, ласка неві
домих, таємничих сил. 
Сон, казкуть, божа благо
дать, — ні, часом кара бо
жа! (Л. Укр., І, 1951, 459); 
Не слід би закладати руки 
та ждати з неба благода
ті (Фр., Ш, 1950, 385)...

БЛАГОДАТЬ, і, ж . 1. бібл. Щедра 
милість Божа, дарована людині неза
лежно від її заслуг. Закон-бо через 
Мойсея був даний, а благодать та 
правда з 'явилися через Ісуса Яриста 
(Біблія. Пер. І. Огієнка); Спасенні ви 
благодаттю через віру, а це не від вас, 
то дар Божий, не від діл, щоб ніхто 
не хвалився (Біблія. Пер. І. Огієнка); 
Рушієм самовдосконалення є прагнен
ня віруючого повернутися до стану 
благодаті (із журн.)...

БОГ, рідко БІГ, бога, ч. У 
релігійних віруваннях — 
уявна надприродна істота, 
що нібито створила світ і 
керує ним та вчинками лю
дей. Була б сестра, і був би 
брат, А то., нема тепер ні
чого. Ні бога навіть, ні пів- 
бога (Шевч., П, 1953,364)...

БОГ,рідко БІГ, ч. 1 .pod. Бога, бібл. (з 
великої літери). Творець і Володар 
Всесвіту, усього сущого, який керує 
світом. На початку Бог створив небо 
та землю (Біблія. Пер. І. Огієнка); 
Боже великий, єдиний, Нам Україну 
храни, Волі і світу промінням Ти її 
осіни (О. Кониський)...

БРАТ, а, ч. ... 4. Член релі
гійного братства; чернець. 
[К ем б л ь:] Ми всі брати і 
сестри по Яристу, і всім по
винна просто "ти" казати, 
хоч би й самому королеві 
(Л. Укр., Ш, 1952,22)...

БРАТ, а, ч. ... 5. бібл. Член духовної 
християнської спільноти; хрисгиянин. 
А ви вчителями не звіться, бо один вам 
Учитель [Ісус Христос], а ви всі брати 
(Біблія. Пер. І. Огієнка); [ К е м б л ь : ]  
Ми всі брати і сестри по Яристу, і всім 
повинна просто "ти ” казати, хоч би й 
самому королеві (Леся Українка)...

Х РИ СТ0С, Христа, ч. (з 
великої літери). Назва мі
фічної особи Ісуса, культ 
якого леж ить в основі  
християнської релігії. /  
згддував літа лихії, Погані, 
давніїліта, Тойді повісили 
Яриста, Й  тепер не втік 
би син Марії! (Шевч., II, 
1963,40)...

ХРИ С Т0С , Христа, ч. (з великої лі
тери). Титул Сина Божого, віра в яко
го лежить в основі християнської 
релігії; Месія. Сьогодні в Давидовім 
місті народився для вас Спаситель, 
Який єЯристос Господь (Біблія. Пер. 
І. Огієнка)...

2. Уведення нових слів:
АПОСТОЛЬСТВО, а, є., бібл. Покликання, служіння 

апостола; вид посланництва від імені Ісуса Христа. Через 
Нього [Ісуса Христа] прийняли ми благодать і апостоль
ство на послух віри через їм  ’я  Його між усіма народами 
(Біблія. Пер. І. Огієнка).

б о г о з н е в Аг а , и, ж., бібл. Паплюження Бога або дог
матів віри. Відкиньте і ви [віруючі] все оте: гнів, лютість, 
злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст  (Біблія. 
Пер. І. Огієнка).

БОГОЗНЕВАЖАТИ, аю, áein, недок., бібл. Ганьбити Бо
га, паплюжити святе, відрікатися від Бога. Як юдеї ж поба
чили натовп, то наповнились заздрощів і стали перечити 
мові Павла та богозневажати (Біблія. Пер. І. Огієнка).

БОГОЗНЕВАЖНИЙ, а, е, бібл. Прикм. до богозневйга. 
І  побачив я  [апостол Іван] жінку, що сиділа на червоній 
звірині, переповненій іменами богозневажними, яка мала 
сім голів і десять рогів (Біблія. Пер. І. Огієнка).

БОГОЗНЕВАЖНИК, а, ч., бібл. Той, хто ганьбить Бога, 
відрікається від Нього. Будуть-бо люди тоді [останніми 
днями] самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозне- 
важники (Біблія. Пер. І. Огієнка).

б о г о п і з н Ан н я , я , с „  бібл. Пізнання Бога. Я  милості 
хочу, а не жертви, і богопізнання більше від цілопалень 
(Біблія. Пер. І. Огієнка); Богопізнання доступне всім охо
чим, але тільки тим, які вірять у  Бога, духовно чистим 
людям (із журн.).

3. Розширення семантичної структури слова:
БЕЗЗАКОННИЙ, а, е. 1. Який суперечить установленим 

законам; протизаконний. Діяльність організованих злочин
них утворень спрямована на беззаконне збагачення, ство
рення стереотипу красивого життя, формування особливо
го типу “крутої” людини, здатної піти на будь-який вчинок 
(із журн.); // Який іде всупереч вимогам моралі, справедли
вості. Свій суд беззаконний над вами Катюги-судді вирікали, 
і ви На смерть волочили кайдани (з народної пісні).

2, бібл. Який суперечить Закону Божому. Бо досить ми
нулого часу, коли ви чинили волю поган, ходили в розпусті, у  
пожадливостях, у  пияцтві, у  гулянках, у  пиятиках, у  без
законних ідолослужбах (Біблія. Пер. І. Огієнка); //у  знач. ім. 
беззаконний, ного, ч. Той, хто порушує Закон Божий. Закон 
не покладений для праведного, але для беззаконних та для 
неслухняних, нечестивих і грішників, безбожних та нечис
тих, для зневажників батька та зневажників матері, для 
душогубців (Біблія. Пер. І. Огієнка).

БЕЗЗАКОННИК, а, ч„ заст. 1. Той, хто порушує закон. 
Цар .. зараз же бомагу [бумагу] й посилає, Щоб беззакон
ника такого-то схопить (Л. Глібов).

2. бібл. Той, хто порушує Закон Божий: грішник, нечес
тивець. Бо ось вороги Твої, Господи, бо ось вороги Твої 
згинуть, розпорошаться всі беззаконники! (Біблія. Пер. 
І. Огієнка); І  тоді-то з ’явиться той беззаконник, що його 
Господь Ісус заб’є Духом уст Своїх і знищить з ’явленням 
приходу Свого (Біблія. Пер. І. Огієнка).

БЕЗЗАКОННЯ, я, с. 1. Порушенім правового порядку, 
законів, установлених у певному суспільстві, державі, в 
певну епоху. Він [Т. Шевченко] гостро говорив на слідстві 
про пригнічення панами народу, про беззаконня, які чинили 
скрізь царські чиновники (П. Колесник)...

2, бібл. Сукупність дій, пов’язаних із порушенням запо
відей та повелінь Божих: гріх, неправедність. нечестя. Ми 
прогрішилися та чинили беззаконня, і були несправедливі, і 
бунтувалися, і відверталися від Твоїх заповідей та від по
станов Твоїх (Біблія. Пер. І. Огієнка); Кожен, хто чинить 
гріх, чинить і беззаконня. Бо гріх — то беззаконня (Біблія. 
Пер. І. Огієнка); * Образно. Я  бачив таких, що орали були 
беззаконня та сіяли кривду, то й жали її: вони гинуть від
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подиху Божого і від духу гнівного Його погибають! (Біблія. 
Пер. І. Огієнка).

Слід зазначити, що під час роботи з біблійною лексикою 
важливим процесом стало розширення тлумачного слов
ника новими словами і значеннями, які не пов’язані з духов
ними поняттями, а стосуються найменувань різних реалій 
життя, стосунків людей, ознак, дій тощо. Це виявилося не 
менш потужним джерелом розвитку словникової структу
ри, ніж поповнення біблеїзмами. Наприклад:

БАЛЬЗАМОВИЙ, а, е. Прикм. до бальзйм. І  станеться, 
як ти [цар Давид] почуєш шелест ніби кроків на верховіт
тях бальзамових дерев, тоді вийдеш на бій, бо то вийшов 
Бог перед тебе, щоб побити філістимський табір (Біблія. 
Пер. І. Огієнка)...

БАТЬКО, а, ч. . ..3 . Благодійник, покровитель. Бідарям я  
був батьком, суперечку ж, якої не знав, я  досліджував 
(Біблія. Пер. І. Огієнка)...

БЕРЕГТИ, ежу, ежеш; мин. ч. беріг, берегла, ло; недок., 
кого, що. ... 4. що. Дотримувати, пильнувати, виконувати. 
Хто Закон береже, розумний той син, а хто водиться із 
гультяями, засоромлює батька свого (Біблія. Пер. І. Огієн
ка); Поправді, поправді кажу вам: Хто слово Моє [Ісуса 
Христа] берегтиме, не побачить той смерті повік! (Біблія. 
Пер. І. Огієнка)...

БИТИ, б’ ю, б ’єш; наказ, сп. бий; недок. ...2 . ...II чим і без 
дод., перен. Карати кого-небудь. Я  бив вас посухою та 
зеленячкою [борошнистою росою], сарана жерла безліч ва
ших садків й виноградників ваших, та ви не вернулись до 
Мене, — говорить Господь (Біблія. Пер. І. Огієнка)...

БИЧ, а, ч. ... 3. перен. Кара, покарання. Нехай забере Він 
[Бог] від мене Свойого бича, Його ж страх хай мене не 
жахає (Біблія. Пер. І. Огієнка)...

БІГУН1, á, ч. ... 3. заст. Слуга, який біжить попереду 
екіпажа, а також гонець, посильний. А Адонія, син Хапітин, 
бундючився та говорив: Я  буду царювати! І  справив він собі 
повоза та верхівців, та п ’ятдесят чоловіка [осіб] бігунів 
перед собою (Біблія. Пер. І. Огієнка)...

БЛАГОВОЛІННЯ, я, є. 1. заст. Дія за знач, благоволи
ти 1. Хай буде над нами благовоління Господа, Бога нашого, 
і діло рук наших утверди нам (Біблія. Пер. І. Огієнка)...

4. Фіксація біблійної фразеології:
ф Геєна вогнённа (огненна) —  пекло. Коли твоє око 

тебе спокушає, його вибери й кинь від себе: краще тобі од
нооким ввійти в життя, ніж з обома очима бути вкине
ному до геєни огненної (Біблія. Пер. І. Огієнка)...

О Дёрево життя —  за Біблією, дерево в Едемському 
саду, плоди якого є джерелом вічного життя. І  сказав Гос
подь Бог: Ось став чоловік, немов один із Нас, щоб знати 
добро й зло. А тепер коли б не простяг він своєї руки і не 
взяв з  дерева життя, і щоб він не з 'їв, і не жив повік-віку 
(Біблія. Пер. І. Огієнка); Хто має вухо, хай чує, що Дух 
[Святий] промовляє церквам: переможцеві дам їсти від 
дерева життя, яке в раю Божім (Біблія. Пер. І. Огієнка); 
О Дёрево пізнйння (знання) добрії і (й) зла —  за Біблією, 
дерево в Едемському саду, плодів якого Бог заповідав не 
їсти першим людям Адамові і Єві. І  зростив Господь Бог із 
землі кожне дерево, принадне на вигляд і на їжу смачне, і 
дерево життя посеред раю, і дерево пізнання добра і зла 
(Біблія. Пер. І. Огієнка); І  наказав Господь Бог Адамові, кажу
чи: Із кожного дерева в раю ти можеш їсти. Але з дерева

знання добра й зла не їж від нього, бо в день їди твоя від нього 
ти напевно помреш! (Біблія. Пер. І. Огієнка)...

5. Уведення ілюстративного матеріалу з Біблії, в тому числі 
до загальновживаної лексики (понад 1000 ілюстрацій). Ці 
ілюстрації не обов’язково містять якусь релігійну настанову 
чи мають повчальний характер (хоча багато й таких), вони 
просто відбивають певні сторони дійсності. Наприклад: 

АРАМЕЙСЬКИЙ, а, е. Стос, до арамеїв, належний, власт. 
їм. Ісак поблагословив Якова і послав його до Ладану арамей
ського. щоб узяв собі звідти жінку (Біблія, Пер. І.Огієнкаї.., 

БАГРЯНИЙ, а, е. Густо-червоний, пурпуровий. І  вийшов 
назовні leve у терновім вінку та в багрянім плащі. А Пілот 
до них каже: Que Чоловік! (Біблія, Пер. І. Огієнка-): Розжев
рене, червоне сонце низько Спустилося, багряним світлом 
грало По деревах, по квітках і по річці (Леся Українка)...

БАЖАТИ, ára, áem, недок. 1. чого або з інфін. Прагнути, 
мати бажання здійснити, одержати, здобути що-небудь; хо
тіти. І  як бажаєте, щоб вам люди чинили, так само чиніть 
їм і ви (Біблія, Пер. І. Огієнка]; Серце моє трудне. Чого ти 
бажаєш, що в тебе болить? (Т. Шевченко)...

ВИБАЧЛИВИЙ, а, е. 1. Який виявляє поблажливість; 
несуворий. Ти. Господи, добрий і вибачливий, і многомилос- 
тивий для всіх, хто кличе до Тебе! (Біблія. Пер. І. Огієнка): З 
таким посміхом, вибачливим, стриманим, старші див
ляться на пустощі улюбленої дитини (О. Донченко)...

ДАР,у,ч„ уроч. 1. Те, що підноситься, жертвується; пода
рунок. Дао Божий — вічне життя в Христі Ісусі, Господі 
нашім! (Біблія. Пер. І. Огієнка-).··

Мова тексту Біблії, яка апелює до серця людини, є дуже 
образною, в ній багато епітетів, метафор, алегорій, симво
лів, слів та виразів із переносним значенням. Вона збага
тила зміст СУМа значною кількістю порівнянь, метафорич
них і фразеологічних виразів:

ЗЕРНО, 3épHá, с. ... 2. Насінина плодів певної рослини. 
Вона навіть не вибирала й tie їла зерен і викидала з рота 
зерна з лушпайками (І. Нечуй-Левицький) ; Особливу симпа
тію викликав шкутильгаючий коник Черниша... Йому дава
ли вилущені горіхові зерна, персики, виноград, і він усе охоче 
поїдав (О. Гончар); // у  знач, збірн. Зерно бобових культур 
має досить різноманітне використання (з наук, літ.); * У 
порівн, Поправді кажу вам: коли будете ви мати віру, хоч 
як зерно гірчичне, і горі оиій скажете: Перейди звідси 
туди, то й перейде вона, і нічого не матимете неможли
вого! (Біблія. Пер. І. Огієнка-).

ВИТЯГАТИ, ára, áem, ВИТЯГУВАТИ, ую, уєш, недок., 
ВЙТЯГТИ, ВИТЯГНУТИ, гну, гнеш; мин. ч. витяг, ла, ло і 
витягнув, нула, ло; док., кого, що... 0  Витягти (витягну
ти) / витягіїти (витягувати) з болота (з багнії, з калюжі, з 
грязюки і т. ін.) кого: а) допомогти кому-небудь вийти з 
принизливого становища або позбутися злид нів. Витяг мене 
Він ГБогІ із згубної ями, із багна болотистого, і поставив на 
скелі ногимої, і зміинив м ої стопи (Біблія. Пер. І, Огієнка]·.· 

ГЛИНА, и, ж. Багатомінеральна гірська порода, перев. 
осадового походження, яка з водою утворює пластичну ма
су; широко використовується у будівництві, гончарстві, 
скульптурі і т. ін. Назносим каміння, назносимо глини, Збу
дуємо хатку з дверима у  сіни (М. Коцюбинський); Є добра 
глина, цеглу з неї роблять... (А. Шиян); * Образно, Тепер 
же. о Господи. Ти наш Отеиь. ми глина, а Ти наш гончар, і 
ми всі чин Твоєї руки! (Біблія, Пер. І. Огієнка-): * У порівн.
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Усе міняється, виліплюється, мнеться, мов глина творчая 
у  скульптора в руках (П. Тичина)...

Таке повне і багатостороннє включення мовного 
матеріалу Біблії до Словника української мови дає 
підстави стверджувати, що цей Словник посяде особливе 
місце у фундаментальній національній лексикографії,

2.7. Нова загальновживана
Динамічні процеси в сучасній українській літературній 

мові протягом останніх десятиліть спричинили появу вели
кої кількості нових загальновживаних і термінологічних 
слів, що потребують упорядкування та системного пред
ставлення у тлумачній лексикографії. Неологічна лексика, 
зафіксована у СУМ-20, розширилася за рахунок морфоло
гічної і семантичної деривації, а також запозичень з інших 
мов. До неологізмів відносимо лексичні одиниці, що є но
вими у 20-томнику порівняно з l l -томником, тобто слова і 
значення, які виникли в період між створенням цих двох 
лексикографічних систем, а також ті, які існували, але не 
були зафіксовані в 11-томному Словнику.

Зіставлення СУМ-11 і СУМ-20 надає можливість проана
лізувати інноваційні процеси в лексико-семантичній систе
мі української мови, виявити тенденції та шляхи її розвит
ку, встановити причини виникнення і характер цих змін. 
Суттєвим напрямком розвитку мови є інтелектуалізація, 
про що свідчить поява великого масиву наукової лексики, 
яка значно розширила реєстр СУМ-20. Утворення значної 
кількості лексичних одиниць різних галузей знань є резуль
татом прискорення науково-технічного прогресу. Крім того, 
у сучасній мові розвивається її експресивна, образна та 
емоційна сторона, що демонструє постання чималого плас
та нових слів на основі метафоризації.

Майже половину всіх неологізмів, утворених морфологіч
ним способом, становлять іменники. Високою продуктив
ністю при цьому відзначається суфіксація. Суфіїссальні утво
рення використовуються на позначення абстрактної ознаки, 
опредметненої дії, осіб жіночої та чоловічої статі тощо.

До реєстру СУМ-20 зі значенням абстрактної ознаки (аб
страктні та збірні назви) внесено велику кількість слів, де 
продуктивним виступає суфікс -Їсть, який стосується харак
теристики особи, предмета, явища, їхніх якостей, стану, 
властивостей. Це відприкметникові (альтернативність, 
бар’єрність, бартерність, алігархічність, шикарність) і 
віддієприкметникові (деформованість, прогнозованість) 
іменники. Для найменування професійної діяльності та по
ведінки особи, суспільних рухів тощо вживаються іменники, 
утворені ВІД прикметників за ДОПОМОГОЮ суфіксів -C T B -, 
-цгв- (аудиторство, байкерство, здирництво, рейдерство, 
угодництво). Значне місце займають новотвори, представ
лені словотвірним типом із суфіксом -ізм, -изм (актуалізм, 
астатизм, вірилізм, глобалізм, популізм). Указані неологізми 
використовуються для найменування суспільно-політичних 
течій, економічних процесів, методів дослідження тощо. До 
групи частотних слів належить також інноваційна віддієслів
на лексика, утворена за допомогою суфікса -нн- на позна
чення різних процесів та дій (адсорбування, банкрутування, 
видрукування, легалізування, мацерування).

Активними серед іменникових дериватів нового Словни
ка є також словотвірні типи для найменування осіб жіночої 
статі з суфіксами -к- (акціонерка, банкірка, батерфляїстка,

оскільки тут подано об’єктивне (незаідеологізоване), 
докладне, різноаспектне представлення Слова Божого 
через систему лексикографування. Завдяки цьому 
здійснено реальний поступ для належної та достойної 
репрезентації Святого Письма у сучасній українській 
літературній мові.

і термінологічна лексика
корущіонерка), -иц’- (байдарочниця, барахольниця, валют
ниця, ізолювальниця) та чоловічої статі з суфіксами -ист, 
-іст (бар’єрист, батутист, вікіпедист, гедоніст), -ник 
(антенник, арбалетник, естрадник).

У поповненні реєстру Словника значну роль відіграють 
дериваційні неологізми, що є складними іменниковими 
утвореннями: автоцивілка, бюджетоутворення, векселе
тримач, ВІЛ (вірус імунодефіциту людини), експрес-служба, 
ЄС (Європейський Союз) та ін. Серед цих одиниць значну 
групу становить наукова термінологія з фізики, інформати
ки, техніки і т. ін. Велика кількість слів утворена за допомо
гою таких компонентів: веб- (веб-адміністратор, веб-адре- 
са, веб-вузол, веб-дизайн), гамма- (гамма-активність, га
мма-апарат, гамма-астрономія), дельта- (дельта-дереви
на, дельта-електрон, дельта-проміння, дельта-частинка), 
мас- (мас-спектрометр, мас-спектроскопія).

Суттєвих змін зазнала суспільно-політична та фінансово- 
економічна лексика, що стала одним із джерел поповнення 
словникового фонду української мови. Значну за обсягом гру
пу реєстру СУМ-20 становлять іменники з компонентами: 
банк- (банк-ащептант, банк-гарант, банк-дилер, банк-ко- 
респондент), бізнес- (бізнес-карта, бізнес-каталог, бізнес- 
план, бізнес-проект), брутто- (брутто-відсотки, брутто- 
оренда, брутто-прибуток), віце- (віце-прем’єрство, віце-спі- 
кер, віце-спікеріада, віце-спікерство), медіа- (медіа-група, ме- 
діа-магнат, медіа-простір, медіа-центр), прес- (прес-випуск, 
прес-група, прес-клуб, прес-центр), соціал- (соціал-націона- 
лізм, соціал-націоналіст, соціал-патріот, соціал-реформізм).

Велику частину новотворів становлять складноскорочені 
слова. Мовний матеріал СУМ-20 засвідчує, що наймасовішим 
процесом поповнення реєстру є поява часткових абревіатур. У 
процесі їх творення беруть участь такі словотвірні елементи: 
держ- (держбюджет, держзамовлення, держкордон, держ
кредит), політ- (політапарат, політкоректність, політре- 
форма) та ін. Нові складні утворення збагатили також лексику 
військової справи (артвогонь, артобстріл, військтехнік). Де
що меншу частину неологізмів становить спортивна лексика 
(спортклуб, спорткамітет, спорткомплекс).

У реєстрі нового Словника є невелика група ініціальних 
абревіатур із двома підтипами: літерні (утворені з початко
вих букв слів) та звукові (утворені з початкових звуків слів). 
Кількісно найбільшими серед ініціальних абревіатур є 
літерні утворення (дорожньо-транспортна пригода — 
ДТП, міжбібліотечний абонемент— МБА, Служба безпеки 
України — СБУ), значно меншу частину становлять звукові 
новотвори (засоби масової інформації— ЗМІ, Національна 
академія наук України — НАЛУ); меншою кількістю пред
ставлені абревіатури, утворені з початкових частин слів. 
Найхарактернішими є найменування осіб за професією: 
військовий кореспондент — військкор, начальник медично
го закладу — начмед, помічник режисера — помреж.

Вагому роль у поповненні словникового складу українсь
кої мови неологічними входженнями у СУМ-20 відіграють




