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Наша "картотека"
стійких висловів
Чи багато з тих, хто активно
оперує мовою, усвідомлює, що
мова перебуває сьогодні на критичному роздоріжжі не лише в
тому - бути їй чи не бути, а
й у виборі своєї майбутньої
структури і що кожний з нас,
виробляючи ті чи ті слова й
форми, голосує за те, якою вона
буде структурно.
Юрій Шевельов
Кожний з нас, творячи текст, усний чи писемний, користується готовими
висловами - своєрідними кліше, стандартами, твердо "вмурованими" в наше
вербальне мислення. Тривале усунення української мови із суспільного життя,
спеціально організований хаос у її вивченні, утиски, чужинецька експансія
призвели до багатьох негативних наслідків.
Видатний

український

мовознавець

Юрій

Шевельов,

ґрунтовно

аналізуючи стан і статус української мови першої половини XX ст., мав усі
підстави стверджувати: "Урядове втручання у внутрішні закони мови було
радянським винаходом і новиною. Ні поляки, ні румуни, ні чехи до цього не
вдавалися, як і не вдавалася царська адміністрація дореволюційної Росії. Вони
всі обмежувалися на заходах зовнішнього тиску... Радянська система
встановлює контроль над структурою української мови, забороняє певні слова,
синтаксичні конструкції, граматичні форми, правописні й орфоепічні правила, а
натомість пропагує інші, ближчі до російських або й живцем перенесені з
російської мови... Боротьба відбувалася не тільки в людській психіці, а й у
самій мові"1.

1
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Наслідки такої мовної політики відчутні й сьогодні. Помилки - лексичні,
граматичні, орфоепічні, акцентуаційні, стилістичні - забруднюють наш ефір, їх
чимало на сторінках періодики, у мовленні службовців, політиків..
Їх вивчення - важлива наукова проблема. Адже аналізуючи різноманітні
мовленнєві порушення, комунікативні невдачі, пізнаючи механізми помилок огріхів,

описок,

неточностей,

аномалій,

ляпсусів,

-

можна

розкрити

психологічну структуру помилкової дії, визначити закони мовленнєвої
поведінки людини і на цій основі виробляти практичні рекомендації. Сьогодні
виділився окремий напрям досліджень, відомий під назвою "лінгвістика
помилок", "помилкознавство", "девіатологія".
Серед мовних покручів, які мовець не завжди усвідомлює як помилку, є
готові вислови: рахую можливим, інша сторона медалі, кожна хвилина на
рахунку, у тексті зустрічаються помилки, доля істини, до останнього часу,
через відсутність доказів, кращі з кращих, відпала необхідність, смисл
життя, у строгому смислі слова, немає смислу, перейшов границі
можливого, підростаюче покоління, оточуюче середовище та багато інших.
Натомість наша мова витворила структури, які більше відповідають її
природі (беремо до уваги значення українського слова, граматичну форму, а
навіть звукову оболонку). Отже: вважаю за можливе (можливим), зворотний
(другий) бік медалі, кожна хвилина дорога, трапляються помилки,
часточка правди (істини), донедавна, якщо немає доказів, найкращі зпосеред інших (перші серед найкращих), немає потреби, сенс життя, у
точному значенні слова, немає сенсу, перебрав міру (перейшов через край),
молоде покоління (юнь), довкілля (навколишнє середовище).
Уживають, наприклад, слово співпадіння (скальковано рос. совпадение,
хоч у мові є питоме українське збіг, збіжність); але якщо взяти на допомогу
"здоровий глузд", то співпадіння можна тлумачити хіба що як "спільне з
кимось падіння". Отже, замість кальки-покруча випадкове співпадіння
обставин маємо природний вислів випадковий збіг обставин. Часто
недоречно вживають слова зустрічається, знаходиться, рахувати, рахунок,
калькуючи вже семантику. Адже зустрічають там, де є зустріч, знаходиться
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те, що загубили, рахунок можна мати в банку, а рахують гроші. Отже, вислови
у творах часто зустрічаються помилки, моя квартира знаходиться на
третьому поверсі, я прийшов на рахунок курсової неприродні для нашої
мови, хоч, здається, всі слова українські. Але ніколи українець, у якого ще
пульсує природне чуття мови, не скаже мій город знаходиться коло річки чи
свиня знаходиться у хліві. Наша мова в таких конструкціях любить "нульовий
присудок", який може "містити" в собі значення близьких до теми слів,
стверджуючи буття в широкому плані: діти надворі (граються, бігають...), он
під горою садок, моя хата в кінці села тощо.
Вивчаючи проблеми походження української мови, вникаючи у природу
її прадавніх форм, акад. Л. Булаховсъкий звертав увагу на те, що часто при
суцільному сприйманні того, що йде ззовні, гине й корисніше своє, з ужитку
виходять слова, форми і звороти точніші за ті, що дістають перевагу над ними
під чужими впливами. Кожний з нас має "картотеку готових висловів", у якій
чимало неукраїнських: переважно це російські синтаксичні блоки, заповнені
українськими словами. Механізм творення кальок-покручів доволі прозорий,
що бачимо з поданих прикладів.
ВИСЛОВИ
російські
в данное время
в качестве руководителя
вполне возможно
в прошлом году
в случае отсутствия
в строгом смысле слова
дело в следующем
дело прошлое
из-за отсутствия доводов
иметь виды на что
как можно скорее
область науки
он прав
оставлять за собой право

кальки
в даний час
в якості керівника

українські
тепер, у цей час
як керівник (у ролі,
функції) керівника
вповні можливо
цілком можливо
в минулому році
рік тому, минулого року,
торік
у випадку відсутності
якщо немає
у строгому смислі слова у точному значенні слова
справа в наступному
справа ця така
діло минуле
давня справа
через відсутність доказів якщо доказів немає
мати види на щось
розраховувати
(сподіватися) на що
як можна швидше
якнайшвидше,
якомога швидше
область науки
галузь (сфера) науки
він прав (правий)
він має рацію
залишати за собою право застерігати собі право
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помочь делу
после окончания
поставить вопрос ребром
представь себе
при всем старании

допомогти справі
після закінчення
ставити питання ребром
представ собі
при всьому старанні

при всем честном народе

при всьому чесному
народі
присутність духу
проти бажання
співпадають обставини

присутствие духа
против желания
совпадают
обстоятельства
сопоставлять факты
ставить знак равенства
стоит (заслуживает)
внимания
стоит напомнить
таким образом
тем не менее
трудно себе представить
явное противоречие
это исключает
возможность

співставляти факти
ставити знак рівності
вартує уваги
вартує нагадати
таким (отаким)
способом (чином)
тим не менше
трудно собі уявити
явне протиріччя
це виключає можливість

зарадити справі
закінчивши
ставити питання руба
тільки подумай
хоч як старався,
хоч як намагався
привселюдно,
при всіх
цілковите самовладання
усупереч бажанню
збіг обставин
порівнювати (зіставляти)
факти
ототожнювати
заслуговує на увагу
(уваги), вартий уваги
варто нагадати
так (отак), у такий спосіб
проте, а в тім, однак;
а все-таки, а все ж таки,
попри це
не вкладається в голові
очевидна суперечність
це не дає змоги

Українські стійкі вислови треба "почистити", долаючи "північні вітри". І
пам'ятати: "пильно й ненастанно полоти бур'ян" - це дбати про чистоту, красу,
природність мови, що є біологічною потребою здоров'я національного
організму.
Отже, варто коли-не-коли проводити своєрідну гігієну мислення,
залишати "у картотеці" те, що є спільнослов'янським набутком, але позбуватися
чужого, активізувати питомі для української мови вислови. Це вироблятиме
звичку вслухатися в чуже й своє мовлення, фіксувати слова, фрази, що
викликають сумнів - добре сказано чи не зовсім, спонукатиме до пошуків
кращих засобів, активізуватиме роботу думки. Вироблятиметься звичка
уникати штампів, невиправданих канцеляризмів, розвиватиметься мовний
6

контроль і самоконтроль, потреба говорити не лишє правильною, а й
вишуканою, добірною мовою.
Вдумливий читач, який прагне очищати своє мовлення від неприродних
для української мови словосполучень, почерпне багато корисного з названих
нижче праць, а також у пригоді йому стане "Екологія українського слова.
Практичний словничок-довідник", матеріал для якого автори добирали з
періодики, з радіо-

та телепередач, фіксували їх у публічних виступах

урядовців, політиків, наукових текстах. Укладаючи реєстр (подано не
вичерпно), автори свідомо уникали побутових суржикізмів (получив комнату,
сємдесять гривнів, гарна мебель, купив подарок), фіксуючи увагу на
завуальованіших, не завжди усвідомлених помилках.
Олександра СЕРБЕНСЬКА
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а вірніше сказати

а правду кажучи

автобус по замовленню

автобус на замовлення

а іменно

а саме, як-от

а між тим

а тим часом, а насправді, а проте

аналогічні попереднім

аналогічні до попередніх

а так як, то…

а тому що, а через те що, то…

багаточисленні відвідувачі

численні відвідувачі

байдуже відносяться

байдуже ставляться

бархатний сезон

оксамитовий сезон

бастують шахтарі

страйкують шахтарі

безбілетний пасажир

безквитковий пасажир

безвихідне положення

безпорадне (безвихідне) становище

без всяких підстав

без жодних (без ніÿких) підстав

без всяких сумнівів

поза будь-яким (всяким) сумнівом,
поза будь-якими (всякими) сумнівами,
безсумнівно, нічого й казати

без всякого приводу

без жодного (без ніякого) приводу,
без жодної (без ніякої) причини

безграмотна людина

неграмотна людина

беззаперечні докази

неспростовні докази

без оглядки

не оглядаючись, не озираючись;
безоглядно

без пам’яті любить (захоплюється)

шалено (до безтями) кохає (любить,
захоплюється)

без поняття

нетямущий

без руху (лежати)

нерухомо, не рухаючись (лежати)
9
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без толку

даремно, марно, без пуття

безуспішно

без успіху, безрезультатно

без усяких засобів до життя

без жодних (ніяких) засобів до життя

без цілі

без мети

безцінний подарунок

неоціненний (коштовний) подарунок

безчестить свій рід

ганьбить (неславить) свій рід

бережись поїзда!

стережися поїзда (потяга)!, обережно,
поїзд!

бере свій початок

починається

битком набито

повно-повнісінько, напхано,
напхом напхано

бігло ознайомитися

побіжно ознайомитися

білетна каса

квиткова каса

більше всього

понад усе, найбільше, більше за все

більше ніж досить

цілком (зовсім) достатньо (досить)

більше ніж триста

понад триста

більше того

щобільше, мало того, ба; на додаток,
до того

біля п’яти відсотків

приблизно п’ять відсотків

благі наміри

добрі наміри

благодушний настрій

добродушний (добротливий) настрій

благополучний кінець

щасливий кінець

благополучні сім’ї

щасливі (забезпечені) сім’ї

бо інакше

а то

божа корівка

сонечко, бе[з]дрик, зозулька

болільник

уболівальник (вболівальник)

боліти за справу

уболівати (вболівати) за справу

борг складає три мільйона

заборгували (борг становить) три
10
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УЖИВАЮТЬ

РАДИМО
мільйони

брати в основу

брати за основу (як основу)

брат по крові

кровний брат

був секретарем

секретарював

був учителем

учителював (вчителював)

бувший у користуванні

уживаний (вживаний), який був
у вжитку (в користуванні)

бувші учні

колишні учні

буде по-моєму

вийде на моє

буде сказано нижче

скажу згодом (далі)

будинки в жахливому становищі

будинки в жахливому стані

будьте добрі

будьте ласкаві, коли ваша ласка

будь-якою ціною

за будь-яку (всяку) ціну

була не була

що буде, те й буде

бути в боргу

заборгувати

бути іншої думки

мати іншу думку

бути на його стороні

тримати його сторону, бути на його
боці

бути на хорошому рахунку

мати добру репутацію

бути не в своїй тарілці

бути ні в сих ні в тих

буханка хліба

хлібина, буханець хліба

важна особа (птиця)

поважна (значна, велика) особа,
достойник; велика цяця, велике цабе

вантаж спогадів

тягар спогадів

вантажні перевозки

вантажні перевезення

вбивство (убивство) по замовленню

замовне вбивство, вбивство на
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РАДИМО
замовлення

в(у) біжучому році

цього року, в(у) цьому році

в(у) більшій мірі

більшою мірою

в(у) більшості випадків

здебільшого, переважно

вважати необхідним

уважати за потрібне

ввести в експлуатацію

увести (ввести) в дію

ввести в склад

увести (ввести) до складу

ввиду цього

через це

в(у) випадку чого

коли що

в(у) даний момент

в(у) цей момент, в(у) цю хвилину
(секунду)

в(у) даний час

тепер, на цю пору, в(у) цей час; зараз

в(у) даному випадку

в(у) цьому разі, в(у) цьому випадку

в(у) декількох словах

кількома словами

вдень(удень) з вогнем не знайдеш

зі свічкою в руках не знайдеш

в(у) деякій мірі

деякою мірою

в(у) дисертаційному дослідженні

в(у) дисертації (дослідженні)

в(у) дійсності

насправді, на ділі

в(у) добру путь!

щасливої дороги!

в(у) довжину

завдовжки

в(у) другий раз

іншим разом, іншого разу

в(у) другому місці

деінде, в іншому місці

ведуча організація

провідна організація

ведучий метод

основний метод

верхня одежа

верхній одяг

весільне плаття

весільна сукня

вести переписку

листуватися

вести себе впевнено

поводитися впевнено
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РАДИМО

вечірні тіні

сутінки

вживати міри

вживати заходів

в(у) жодному випадку

нізащо (ніколи) у світі, в(у) жодному
(ніякому) разі

в(у) загальному випадку

загалом

взад і вперед

назад і вперед, туди й сюди

в(у) залежності від

залежно від

в(у) значній мірі

великою (значною) мірою, значно

взяли (узяли) з поличним

спіймали на гарячому

взяти (узяти) напрокат

випозичити

взяти (узяти) себе в руки

опанувати себе

вибачте мене

вибачте мені

вибути зі строю

вийти з ладу

вийти з положення

вийти зі становища

вийти з себе

втратити (утратити) витримку
(самовладання, терпець),
роздратуватися

вийшов термін дії

закінчився термін дії

виключити телевізор

вимкнути телевізор

виконано мною

я виконав

виняткове право

прерогатива

вирішити задачу

розв’язати задачу

вислати відкритку

надіслати листівку

виступаючі зазначили

промовці (доповідачі) зазначили

виходячи з теоретичної залежності

на підставі теоретичної залежності

виходячи з цих міркувань

на цій підставі; міркуючи так,…

вища міра покарання

смертна кара

вищенаведені прізвища

наведені [вище] прізвища
13

ТАК
УЖИВАЮТЬ

РАДИМО

вищеподані докази

подані [вище] докази

вищестоящі органи влади

вищі органи влади

вищий учбовий заклад

вищий навчальний заклад

відволікатися від своїх думок

відірватися (абстрагуватися) від своїх
думок, полишити свої думки

відволікати увагу

відвертати увагу

віддані самі собі

покинуті на самих себе

відіграє важливе значення

відіграє важливу роль, має важливе
значення, багато важить, має велику
вагу

відкласти в сторону

відкласти вбік (набік)

відкривати воду

пускати воду

відкривати ключем двері

відмикати двері

відкривати душу

виливати душу; звірятися перед ким

відкривати зелену вулицю

давати зелену вулицю

відкривати книжку

розгортати книжку

відкривати нове

віднаходити

відкривати нову сторінку

починати нову сторінку

відкривати очі кому на щось

показувати правду, виводити з омани,
знімати полуду з очей

відкривати сезон

(роз) починати сезон

відкривати тайну

виявляти таємницю, зраджувати
таємницю

відмінити наказ

скасувати (відкликати) наказ

відмінні ціни

доступні (низькі) ціни

відмітити наступне

відзначити таке

віднестись з розумінням

поставитись із розумінням

відносини між людьми

стосунки (взаємини) між людьми
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РАДИМО

відноситися до одного класу

належати до одного класу

відноситися критично

ставитися, поставитися критично

відноситися легковажно

ставитися легковажно, легковажити,

відноситься до 18 ст.

стосується 18 ст.

відноситься до ряду проблем

належить до низки проблем

відносно чого

щодо чого, що стосується чого

відношення до людей

ставлення до людей

відняло мову

відібрало мову, заціпило, усох язик

відомий по університету

відомий з університету

відпала необхідність

немає потреби

відповідно з наказом (ухвалою)

відповідно до наказу (ухвали)

від сили десять кілограмів

щонайбільше десять (не більше десяти)
кілограмів

відстань від мене

відчепись від мене

відстань рівна 0,2км

відстань дорівнює 0,2км

відчинити ключем кабінет

відімкнути кабінет

військова підготовка

військовий вишкіл

вірна думка

слушна (правильна) думка

в(у) кінцевому результаті

врешті-решт (урешті-решт), зрештою,

(в кінцевому рахунку)

в (у) кінцевому (остаточному) підсумку

в(у) кінці 18 століття

наприкінці 18 сторіччя

в(у) кінці кінців

врешті(урешті), врешті-решт(урештірешт), зрештою, нарешті, кінець
кінцем

вкладати інвестиції

вкладати кошти, інвестувати

вклад в(у) науку

внесок у науку
(але: вклад в ощадкасу)

включити телевізор

увімкнути (ввімкнути) телевізор
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РАДИМО

в(у) кращі часи

за ліпших часів

в(у) кращому випадку

в(у) найліпшому разі

влада тьми

влада темряви

властива для нього

властива йому

в(у) лежачому положенні

лежачи (присл.)

в(у) любий час

будь-коли, повсякчас

в(у) любому випадку

будь-коли, так чи так, у кожному разі

в(у) метрологічному відношенні

з метрологічного погляду

в(у) минулому році

торік, минулого року

в(у) міру сил

по змозі

в(у) моєму розпорядженні

я маю

в(у) молоді роки

замолоду

в(у) найближчий час

незабаром, невдовзі, найближчим
часом

в(у) найближчі дні

найближчими днями

в(у) наш час

тепер

в(у) недалекому майбутньому

незабаром, невдовзі

в(у) недалекому минулому

зовсім недавно, не так уже й давно

в(у) незначній мірі

незначною мірою, незначно

в один і той же час

водночас, одночасно

в один прекрасний день

одного чудового (прегарного) дня,
однієї гарної днини, раз, одного разу,
якось

в одній сорочці

в (у) самій сорочці

вологість воздуха

вологість повітря

в останні роки

останнім часом, недавно

в(у) перших числах квітня

на початку квітня

в(у) першу чергу

насамперед, передусім (передовсім);
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найперше

в(у) письмовій формі

на письмі, в(у) писемній формі

вповні заслужено

цілком заслужено

в(у) повній мірі

повною мірою

вповні можливо

цілком можливо

в (у) повному смислі

в(у) повному розумінні (значенні)

в(у) порядку виключення

як виняток

в(у) порядку навантаження

як навантаження

в (у) поті лиця

в(у) поті чола

вправляти мізки

вставляти клепку

в(у) принципі, мені все рівно

власне [кажучи] (фактично,
насправді),
мені однаково (байдуже, усе одно,
мене це не обходить)

в(у) протилежність

на противагу

в(у) разі необхідності

коли буде потреба

в(у) рамках методу

в(у) межах методу

вроді помилка

наче якась помилка, щось подібне до
помилки

вроді спить

наче (мов, ніби, немов) спить

в(у) саму точку попасти

в(у) саму ціль влучити (попасти)

в(у) свою чергу

зі свого боку, своєю чергою, і собі

все(усе) більше й більше

дедалі (щодалі, щораз, чимраз) більше

все(усе) в порядку

усе (все) як слід; усе (все) гаразд,
усе (все) добре

в(у) силу можливості

по змозі, як вистачить сил, як буде
змога
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в(у) силу обставин

через обставини, з огляду на обставини

всі(усі) бажаючі

всі(усі), хто хоче; всі(усі) охочі;
всі(усі) зацікавлені

в(у) сім годин

о сьомій годині

всіх(усіх) благ

хай щастить (таланить)!

в(у) скорому часі

незабаром, скоро, невдовзі

в(у) стані сп’яніння

в(у) нетверезому стані, напідпитку

встановили(установили) наступні

встановили(установили) такі

ціни

ціни

в(у) строгому смислі слова

в(у) точному значенні слова

вступати в бій

ставати до бою; приймати бій

вступати в силу (дію)

набувати чинності

в(у) сукупності

загалом, сукупно

всього(усього) доброго

на все добре, щасливо

в(у) такому випадку

раз так, раз таке; а коли так, то…

в(у) такому роді

щось подібне, щось таке

в(у) такому розрізі (перен.)

так, (таким чином)

в(у) той же рік

того ж року

в(у) той же час

одночасно, водночас, саме тоді,
рівночасно

в(у) той час як

тоді як

в(у) тому числі і…

між (поміж) ними і…, зокрема і…

втратити(утратити) свідомість

знепритомніти

в(у) третій раз

утретє (втретє)

вузівські кадри

кадри високої (вищої) школи

в усіх відношеннях

з усякого погляду, з усіх (багатьох)
поглядів, куди не кинь, з усіх боків

в(у) ході обговорення

під час обговорення
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в(у) цей день

цього дня

в(у) цілому

загалом

в(у) цьому випадку

в(у) цьому разі

в(у) цьому відношенні

щодо цього, під цим оглядом,
з цього погляду

в(у) цьому році

цього року

вчений (учений) ступінь

науковий ступінь

в(у) числі найважливіших

серед найважливіших

в(у) чому справа?

що таке?, про що йдеться?
у (в) чому річ?

в(у) якій мірі

якою мірою

в(у) якості голови (виконавця)

як голова, у ролі голови (виконавця)

гарно вести себе

гарно поводитись

гідний для наслідування

гідний наслідування

гірше всього

найгірше, якнайгірше, щонайгірше

гірше нікуди

гірше не може бути, гірше не можна

гірше того

щогірше

говорити невпопад

говорити не до речі (невлад)

говорять на різних мовах

говорять різними мовами

головним чином

головно

горіти бажанням

палко бажати

гостинниця для туристів

готель для туристів

гостра необхідність

крайня потреба

громада віруючих

богомільна громада, громада вірних

громадянський шлюб

цивільний шлюб

губити час

гаяти час, марнувати час
19

ТАК
УЖИВАЮТЬ

РАДИМО

давайте напишемо

напишімо

давайте не будемо

менше з тим

давайте привітаємо

привітаймо

давати клятву

присягати

давати можливість

дозволяти, давати нагоду

давати питання

запитувати, ставити запитання

давати показання

свідчити

дай Бог здоров’я

дай Боже здоров’я

далеко більше ніж

набагато (багато, значно) більше ніж

далеко не просто

зовсім не (аж ніяк не) просто

даний випадок

цей випадок

даром отримати щось

за так (за спасибі, задурно) отримати
щось

даром тратити сили

даремно витрачати сили

дати добро

схвалити, дозволити

дати начало

започаткувати

дати прикурити (перен.)

дати (всипати) перцю; намилити шию

дати штраф

накласти штраф

два відсотка (дня, мільйона)

два відсотки (дні, мільйони)

25,3 відсотків

25,3 відсотка

два ненормативних вислови

два ненормативні вислови

два чоботи пара

яке їхало, таке здибало; обоє рябоє;
з одного тіста; пара п’ятак; один
одного вартий

двомісний номер

номер на двох
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декілька років тому назад

кілька років тому

денна виручка

денний виторг

держатися в стороні

бути осторонь

дешево й сердито

хитро, мудро й недорогим коштом;
дешево й добре

деякий час

якийсь час

дивитися в оба

пильно дивитися; дивитися обома
(в обидва); бути насторожі
(обережним,

пильним)

дивитися впритул

дивитися просто у вічі (в очі)

дивитися другими очима

дивитися інакше (по-іншому)

дивитися зі своєї дзвіниці

міряти на своþ мірку (своїм ліктем)

дивитися на обставини

зважати на обставини

дивитися (подивитися) фільм

переглядати (переглянути) стрічку

дивитися хворого

оглядати хворого

дивиться гарно (ця сукня)

має гарний вигляд (ця сукня)

диву даєшся

дивом дивуєшся, дивуєшся, чудуєшся

дисертаційне дослідження

дисертація (дослідження)

ділитися з кимось (секретом)

утаємничувати когось у щось

діло було осінню

це було восени

діло минуле

давня справа

діюче законодавство

чинне законодавство

діючий указ

чинний указ

діючі особи

дійові особи

для виду

для годиться, про людське око

для наглядності

для наочності (унаочнення)

для отримання

щоб отримати
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почнімо з того що…; спочатку;
передусім; насамперед

до безконечності

нескінченно, без краю, без кінця,
без кінця-краю

добитися результатів

домогтися результатів, досягти
результатів

добре відношення до батьків

добре ставлення до батьків

добрий по натурі

доброї вдачі

довіреність на одержання грошей

доручення на одержання грошей

довший час

тривалий час

доглядати за хворим

доглядати хворого

договоритися з організаторами

домовитися (дійти згоди) з
організаторами

додайте цукор за смаком

додайте цукру до смаку

доказувати теорему

доводити теорему

доклад на конференції

доповідь на конференції

доля істини

часточка (частка) правди (істини)

до останнього часу

донедавна

до пори до часу

до [якогось, певного, слушного] часу,
поки що, до слушної нагоди

до сих пір

досі

до тих пір

доти, до того часу

древні народи

стародавні (давні, прадавні) народи

друга сторона медалі

зворотний (інший, другий) бік медалі

другими словами

інакше кажучи

другим разом

іншого разу, іншим разом

думки співпадають

думки збігаються

дякувати вас

дякувати вам
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дякуючи допомозі

завдяки допомозі

живе на чужий рахунок

живе чужим коштом; живе на
дурницю

жила площа

житлова площа

жодним чином

аж ніяк

жорсткий контроль

суворий контроль

жорсткий мороз

лютий мороз

жорсткі заходи

круті заходи

жорсткі умови

тяжкі умови

завернути в (у) папір

загорнути в папір

за відсутністю доказів

через відсутність доказів, якщо немає
доказів

завідуючий кафедрою

завідувач кафедри

завірити підпис

засвідчити підпис

завод продовжує працювати

завод і далі працює

загальні зусилля

спільні зусилля

загострювати протиріччя

загострювати суперечність

за границею

за кордоном

займати посаду

обіймати (мати) посаду, бути на посаді

займатися в школі

навчатися в школі

зайняти гроші

позичити гроші

заказ на білети

замовлення на квитки

заказний лист

рекомендований лист

заключення комісії

висновок комісії
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заключення виступу

закінчення виступу

заключний період

прикінцевий період

закон на стороні позивача

закон на боці позивача

закривати очі (пряме знач.)

заплющувати очі (пряме знач.)

закрити лавочку (перен.)

покласти край

закрити сейф ключем

замкнути сейф

залишає бажати багато кращого

могло б бути набагато ліпшим

залишаємо за собою право

застерігаємо собі право

залишатися в стороні

залишатися осторонь

залишатися при своїй думці

обстоювати свою думку,
держатися своєї думки

залишатися самим собою

не міняти своєї натури

залишити без уваги

не виявити уваги, не звернути уваги,
залишити поза увагою; злегковажити

залишити в спокої

не турбувати, дати [чистий] спокій,
дати чисту годину

залишитися без змін

не зазнати змін

залишитися без наслідків

не мати наслідків

залишитися без покарання

оминути покарання; вийти сухим з
води

залізничнодорожна мережа

залізнична мережа

за непридатністю

бо не придатний, через непридатність

за ним слідують

за ним ідуть

запобігти помилок

запобігти помилкам

запрошуються всі бажаючі

запрошуємо всіх зацікавлених
(охочих)
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запутана справа

заплутана (неясна, складна) справа

запущений дім

занехаяний (занедбаний) дім

заронити підозру

збудити підозру

заслуговує уваги

заслуговує на увагу, вартий уваги

заставити працювати

змусити (примусити) працювати

заставляти вчитися

змушувати (примушувати) вчитися

засуджено до п’яти років ув’язнення

засуджено на п’ять років ув’язнення

затягнути ремонт

зволікати з ремонтом

захворювання розповсюджується

захворювання поширюється швидко

швидко
захищати свою точку зору

(але: розповсюджувати літературу)
стояти на своєму, відстоювати свій
погляд

збити з толку

збити з пантелику, спантеличити

з біллю у серці

з болем у серці

збільшення температури

підвищення температури

звернутися за допомогою

звернутися по допомогу

звести в могилу

звести зі світу

з видом знавця

з виглядом знавця

звідки це видно

з чого це видно

звідси слідує

звідси (з цього) випливає

зворотній адрес

зворотна адреса

згідно наказу

згідно з наказом

здавати екзамени (іспити)

складати екзамени (іспити)

з дня народження

від дня народження

землеробство

рільництво, хліборобство

зі всіх сил

щосили, чимдуж

зійти з розуму

збожеволіти, стратити розум,
з’їхати з глузду
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зі сторони видніше

збоку видніше

зі швидкістю блискавки

блискавично

зйомка фільму

знімання фільму, фільмування

зйомочна площадка

знімальний (фільмувальний) майданчик

з кінця в кінець

від краю до краю

з метою зміцнення

щоб зміцнити

з [наступаючим] Новим роком

з [прийдешнім] Новим роком,
з роком, що наступає (що йде)

знати толк в чому

розумітися (знатися) на чому

знаходити вихід зі становища

давати собі раду, вив’язуватися із
ситуації, виходити зі скрути

знаходити потрібним

вважати за потрібне

знаходитися в протиріччі з чим

суперечити чомусь

знаходитися на службі

[бути] на службі, мати посаду

знаходиться в друку

друкується

знаходиться в залежності

залежний від кого…

знаходиться в користуванні

[є] в ужитку

знаходиться в небезпеці

бути в небезпеці (перед небезпекою)

знаходиться в опозиції

опозиційний до…

знаходиться під вартою

ув’язнений

знаходиться у відрядженні

тепер у відрядженні

знаходяться на лікуванні

перебувають на лікуванні

значна більшість

переважна більшість

знизили обсяг виробництва

зменшили обсяг виробництва (але:
знизили рівень)

з нього буде толк

з нього будуть люди

зраджувати дружині (чоловікові)

зраджувати дружину (чоловіка)

зробити заміну когось

замінити когось
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зробити зсилки

зробити поклики (посилання)

зробити обезболення

знечулити

з родзинкою (перен.)

з живчиком, з перчиком

з самого початку

на самому початку, від своїх початків

з тих пір

відтоді, від того часу

з того часу

відтоді

з тою метою, щоб…

для того, щоб…

з усіх сторін (кінців)

звідусюди (звідусіль)

з фінансової сторони

з фінансового боку

з цієї ж сторони

з цього ж боку

з цієї причини

через це

з (цієї) точки зору

із (цього) погляду

з цього слідує, що

звідси (із цього) випливає, що
(можна зробити висновок, що)

з цього часу

відтепер

з часом

згодом

з якого часу

відколи

із-за громіздкості

через громіздкість

із закритими очима

із заплющеними очима

із-за незнання

через необізнаність

із-за поганого фінансування

через погане фінансування

іменно це

якраз це, власне це, саме це

інша сторона медалі

зворотний (другий) бік медалі

іншими словами

інакше кажучи

існуюча криза

сьогоднішня (сучасна), теперішня
криза
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існуючі закони

чинні закони

істинне задоволення

справжнє задоволення

і т. дальше

і т. далі, тощо

іти по вулиці

іти вулицею

іти своїм порядком

іти [собі] своїм звичаєм,
своєю дорогою (чергою)

їхав в якості пасажира

їхав як пасажир

йду репетирувати

йду на репетицію

йому везе (повезло)

йому щастить (пощастило, таланить);
він має щастя

капризна дитина

вередлива дитина

квитки продаються

квитки можна придбати

керуючий відділом

керівник відділу

ким виконано завдання?

хто виконав завдання?

кидатися у вічі

впадати у вічі (в око)

кладбище близько

кладовище (цвинтар) близько

ключове завдання

головне (важливе) завдання

клястися у вірності

присягати на вірність

кожна хвилина на рахунку

кожна хвилина дорога

кожного року (разу)

щороку, рік у рік; щоразу

команда лідирує

команда веде перед (лідерує,
на першому місці)

командуючий армією

командувач армії

комісія по складанні резолюції

комісія для складання резолюції
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кому тільки забажається, кому не
ліньки, хто тільки захоче, хто не
лінується

конкурентноспособний рівень

конкурентноздатний

виробництва

(конкурентноспроможний) рівень
виробництва

конче необхідно

конче (доконче, украй, край, до краю)
потрібно (треба); до зарізу треба

копчена ковбаса

вуджена (суха) ковбаса

користуватися авторитетом

мати авторитет

корінним образом

докорінно

коротше кажучи

якщо коротко, то…

крайні міри

надзвичайні заходи

крайня необхідність

конечна потреба

краще всього

якнайліпше, найліпше, ліпше (краще)
за все, якнайкраще, найкраще

кращі з кращих

найкращі з-посеред інших,
перші серед найкращих

круглодобово працює

цілодобово працює

крупне господарство

велике господарство

куди не йшло

добре, гаразд, нехай (хай) уже так

купля-продажа

купівля-продаж

купляти товар

купувати товар

курирує промисловістю

опікується (наглядає за)
промисловістю

курчаве волосся

кучеряве волосся
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ладити між собою

жити у згоді (у злагоді, без чвар)

легкий на підйом

повороткий, моторний, легкий на
підмову

лекції по математиці

лекції з математики

лжесвідчення спростовано

кривосвідчення спростовано

лишати людину життя

відбирати людині життя, позбавляти
людину життя

лишній раз

зайвий раз

лід тронувся

крига скресла (рушила, пішла)

ложна атака

удавана (несправжня) атака

любий з вас

кожний (кожен, будь-хто, першийліпший) з вас

любимий співак

улюблений співак

любіть друг друга

любітеся, любіть один одного

любо подивитись

є на що подивитись

любою ціною

за всяку ціну

людина зі становищем

людина на становищі

має відношення до чого-небудь

стосується чого-небудь

має місце розподіл

відбувається розподіл

мало-мальськи

дещицю, дещо, хоч трохи (трошки,
трішки)

мало толку

мало глузду (сенсу) в чому

малочисленні приклади

нечисленні приклади

мати в виду

мати на увазі (на думці)

мати велике значення

багато важити, мати велику вагу

мати зло на кого

сердитися, злитися на кого
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мати під руками

мати напохваті

мені все рівно

мені однаково (байдуже, все (усе)
одно), мене це не обходить

менша половина

менша частина

менше всього

найменше, якнайменше, щонайменше,
менш за все

мешканець Львова

житель Львова

минулорічна практика

торішня практика

миючі засоби

мийні засоби

між тим

тим часом,

[а] проте, [а] втім,

[а] насправді
мішає працювати

заважає працювати

мнима угода

фіктивна (нереальна) угода

музикальна школа

музична школа

мужчини і жінки в історії

чоловіки й жінки в історії

м’ясні блюда

м’ясні страви

набратися терпіння

бути терпеливим, мати терпець

на вид

з вигляду

на виду у всіх

на очах у всіх, привселюдно

на відкритому місці

на видноті, на видному місці

на даний час

на сьогодні

надати перевагу

віддавати перевагу

на днях відбулась…

цими днями відбулась…

надоїдати всім

набридати (обридати, надокучати)
всім

надрати вуха

нам’яти вуха, накрутити вуха
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надувати щоки

надимати щоки

на заключення треба сказати

на закінчення треба (слід) сказати

на зворотній стороні

на звороті

наказали його

покарали його

накладною платою

післяплатою

накопичити досвід

примножити досвід

належить зробити

треба (слід) зробити

нами зібрано (виконано)

ми зібрали (виконали)

намітити заходи

накреслити, запланувати

намічається робота

плануємо (проектуємо, програмуємо,
передбачаємо) роботу

на началах

на засадах, на основах

нанести удар кому

завдати удару кому

нанести ущерб

завдати шкоди (втрати, збитків)

наносити шкоду

завдавати шкоди

на пару слів

на кілька слів

напасти на слід чий

натрапити на слід чий, знайти слід
(сліди) кого, чий (чиї), чого

наперекір здоровому смислу

усупереч (всупереч) здоровому глузду

на перших порах

на початку, спочатку, спершу

на повному серйозі

цілком серйозно

на поміч!

рятуйте! пробі!

направлення на роботу

скерування на роботу

направляти на путь істини

наставляти (навертати, направляти)
на добрий [правильний] шлях (на
добру [правильну] дорогу)

на протязі тижня (року, місяця)

упродовж (протягом) тижня
(року, місяця)
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без законних підстав (без права,
без надійного становища)

на рахунок звіту

щодо звіту, про звіт

на розвилці доріг

на роздоріжжі

наряду з тим

поряд (поруч) з тим

на свою біду

собі на лихо (біду), (але: на свою
голову)

на скільки вистачить сил

доки вистачить сил

настійливо працює

наполегливо працює

настоювати на своєму

наполягати на своєму

наступним чином

так

наступні факти

такі (отакі) факти

на той час

на ту пору

на тому стоїмо

на своєму стоїмо

наукова ступінь

науковий ступінь

на худий кінець

в (у) найгіршому разі

на цей рахунок скажу

щодо цього (про це) скажу

не вартує уваги

не заслуговує на увагу (уваги),
не вартий уваги

не вважає потрібним

не вважає за потрібне

не виключено

не без того

не вистачить часу

забракне часу

не відмовляюся

охоче, залюбки, з дорогою душею

невірне обчислення

неправильне (хибне, помилкове)
обчислення

не в рахунок

не рахується, не береться до уваги

не в силі

не під силу (не сила, неспромога)

не в стані перебороти

не спроможні перебороти, подолати
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негативно відноситися

негативно ставитися

не грає ніякої ролі

не має ніякого (жодного) значення

не дивитися за собою

бути неохайним коло себе

не дивлячись на це

незважаючи на це

не допускається купання

заборонено купатися

недопустимо так робити

не можна так робити

не залишати сумнівів

розвіювати сумніви

незалежно від віросповідання

незалежно від віровизнання

незамінимий працівник

незамінний працівник; працівник,
якого годі замінити

не заставляй себе чекати

не примушуй на себе чекати

не здержати слова

не дотримати слова

не знаходить собі місця

не має спокою

не ликом шитий

не з лика шитий; не в тім’я битий

не має відношення до цього

не стосується цього

немає слів

що й казати

немає смислу

немає (нема) сенсу; не варто, марно

немаловажне значення

важливе значення

нема необхідності

немає потреби, не треба, не варто,
не слід

не мати відношення до справи

не стосуватися справи

не маю можливості

неспроможний

не мішало (помішало) б

не вадило (завадило) б, не шкодило
(пошкодило) б, не зайвим було б

не можна обійти мовчанням

не можна змовчати

необхідний студентам

конче потрібний студентам

необхідність освіти

доконечна потреба (доконечність)
освіти
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необхідно подати наступні

треба подати такі документи

документи
неохота їхати

не хочеться їхати, нема бажання
їхати

непід’ємні сумки

важкі сумки (сумки, яких годі
підняти)

не по адресу

не за адресою, не туди

не подавати (показувати) виду

не давати взнаки

не по душі

не до душі, не до серця,
не до вподоби

не поздоровиться йому

так не минеться йому, не буде добра
йому

не по силам

не під силу, не сила, не до снаги

не по собі

ніяково, незручно

непреривно змінюється

безупинно (безперервно) змінюється

не при ділі

не працює, без діла, без роботи

не приходиться бачитись

не доводиться бачитись

неприязні відносини

неприязне ставлення

непростимий вчинок

невибачний вчинок

не рахуючись з чим

незважаючи (невважаючи) на що

не рідкі випадки

часто буває, що

не рішився сказати

не зважився (не наважився,
не насмілився) сказати

не становить проблеми розв’язати

не важко розв’язати

не стану скривати

не приховуватиму,
не буду приховувати

нестерпна біль

нестерпний біль

нести відповідальність

бути відповідальним
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нести збитки

зазнавати збитків (утрат),
мати збитки (втрати)

нести розходи

мати витрати, тратитися

не судьба

не судилося

не сунься в чужі справи

не втручайся (не встрявай)
у чужі справи

нехтувати звичаями

нехтувати звичаї

нижня білизна

спідня білизна

нижченаведений

наведений далі (нижче)

ні в якому випадку

в жодному разі, ні в якому разі

ні гугу

анічичирк, ні пари з вуст, ні (ані)
мур-мур

ні за які блага

нізащо у світі, ні за які гроші

ні при яких обставинах

ні за яких умов (обставин), ні разу

ніскільки не страшно

зовсім (анітрохи) не страшно

ніхто інший

більше ніхто

нічого не вартує зробити що

неважко зробити що

нічого собою не представляє

нічого з себе (із себе) не являє

ноги віднімаються (віднялися)

ноги відбирає (відібрало)

носить ім’я (назву)

має ім’я, зветься, називається,
іменується

носити характер

мати характер

носить прізвище чоловіка

має прізвище чоловіка

носяться чутки

йде чутка, поголос іде

ну й діла!

оце так!, оце так-так!

ну й ну!

оце так!, оце так-так!
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обділені судьбою

обійдені долею

обезболюючі засоби

знеболювальні засоби

обезжирене молоко

знежирене молоко

обезкуражений вид

збентежений вигляд

обезкуражив мене

збентежив мене

об’єм валової продукції

обсяг валової продукції

об’єм знань

обсяг (обшир) знань

об’єм робіт

обсяг робіт

обжалувати звільнення

оскаржити звільнення

обивочна ткань

оббивна тканина

обіцяного три роки ждуть

казав пан кожух дам…;
ждали, ждали, та й годі сказали

обкладати податком

оподатковувати

область вічних снігів

пояс вічних снігів

область застосування

сфера застосування

область науки

галузь (сфера) науки, наукова ділянка

область озер

зона озер

область температур

ділянка температур

обов’язково прийду

неодмінно прийду

обоюдна згода

взаємна (обопільна) згода

образ життя

спосіб (триб) життя

обрушитися з критикою

накинутися з критикою

обувна фабрика

взуттєва фабрика

об’ява про збори

оголошення про збори

об’явити недійсним

уневажнити

одержати верх над ким-, чим-небудь

узяти гору над ким-, чим-небудь

одинакові по розміру

однакові за розміром

один за другим

один за одним, один по одному
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один і той же

той самий

одна вслід за другою

одна за одною

односторонній рух

однобічний рух

одобрення плану

схвалення плану

одружитися на дівчині

одружитися з дівчиною

осмислити суть справи

збагнути (осягнути, з’ясувати,
усвідомити, ввійти в) суть справи

оточуюче середовище

навколишнє середовище, довкілля

отримати освіту

здобути освіту

пане Ігоре

пане І́горю

партнерство заради миру

партнерство задля миру

перевага перед

перевага над

переважаюча частина (студентів)

переважна частина, більшість
(студентів)

перездавати іспит

прескладати іспит

перейшов границі

перебрав міру, перейшов через край

переписка триває

листування триває

переслідувати мету

мати на меті

перетворювати в життя

утілювати (втілювати) в життя

персикове масло

персикова олія

перспектива на майбутнє

плани на майбутнє

перш за все

насамперед, передусім

першим ділом

насамперед, передусім,
щонайперше,
по-перше
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першочергове завдання

завдання найбільшої ваги

письмовий прибор

письмовий комплект (письмове
приладдя)

питання вияснено

справу з’ясовано

питання не в цьому

не про це йдеться, не про це мова
(мовиться), річ не в цьому

під великим питанням залишається

під великим сумнівом залишається

під видом кого, чого

у вигляді кого, чого

підводити підсумки

підбивати підсумки, підсумовувати

підготовлений до вступу

готовий (навчений) до вступу

(в університет)

(в університет)

піддавати сумніву

сумніватися

підйом води на…

підняття води на…

під кінець

наприкінці, наостанку

піднімати проблему (питання)

порушувати проблему (питання)

піднімати рівень культури

підносити (підвищувати) рівень
культури

підняти галас

зчинити (зняти) галас

підписка на газети

передплата газет

підростаюче покоління

молоде покоління, юнь

підстригти чолку

підстригти чубчик

піти за грибами

піти по гриби

пішла по справам

пішла у справах

пішли на каву

ходімо на каву

по бажанню

на бажання, за бажанням

по вашій милості

з вашої ласки

по вашій просьбі

на ваше прохання

по вашому бажанню

на ваше бажання
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по відношенню до…

щодо…, стосовно…

повідомляти нам

повідомляти нас

повітряне тісто

пухке тісто

по вказівці

за вказівкою

по всіх правилах

за всіма правилами, з дотриманням
(додержанням) усіх правил,
дотримуючись

(додержуючись)

усіх правил
по всьому видно

з усього видно

по всякому поводу

з усякого приводу

поговорити по душам

поговорити щиро (відверто)

подавляти волю

пригнічувати волю

подаємо вашій увазі

подаємо до вашої уваги

податок на додану вартість складає

податок на додану вартість
становить

подвійна гра

і нашим і вашим

по ділам служби

у службових справах

по-другому подивитися

по-іншому подивитися

пожинати славу (плоди)

заживати слави

по замовленню

на замовлення

по запрошенню

на запрошення; за запрошенням

по змісту

за змістом

по імені і по батькові

на ім’я і по батькові

по ініціативі студентів

з ініціативи студентів

по його словам

як він сказав, за його словами

покласти кінець

покласти край

по крайній мірі

принаймні, щонайменше

покупати товар в розсрочку

купувати товар у кредит (на виплату)
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по ліву сторону

ліворуч, з лівого боку

по меншій мірі

принаймні

помимо волі

мимоволі

по мірі потреби

як буде потреба, як до потреби

по мірі сил

по змозі

по мірі того, як

відповідно до того, як

по натурі

за вдачею

по нашим підрахункам

за нашими підрахунками

по необхідності

з [доконечної] потреби

по обох сторонах дороги

обабіч дороги

попасти в аварію

потрапити в аварію

попасти в тупик

потрапити в безвихідь, (в тупий кут,
в безпорадне становище)

попередження аварії

запобігання аварії (але: попередити
про небезпеку)

попередити пожежу

запобігти пожежі

попередити хворобу

відвернути хворобу, запобігти
хворобі

по понеділках

щопонеділка

по порядку

послідовно, по черзі

по пошті

поштою

по привичці

за звичкою

по просьбі

на прохання

порадувати дітлахів

порадувати дітвору, діточок

по результатах даного року

за результатами цього року

порушувати слово, присягу

ламати слово, присягу

порядка сто осіб

приблизно сто осіб

порядка 30 відсотків

близько (приблизно) 30 відсотків
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по службовим справам

у службових справах

поставити на вид

попередити

постановка питання

підхід до питання

постійно діюча виставка

постійна виставка

постороннім вхід заборонено

стороннім вхід заборонено

поступати в інститут

вступати в інститут

поступати в продажу

надходити у продаж

поступила заява

надійшла заява

поступити порядно

вчинити порядно

поступлення на рахунок (до банку)

надходження на рахунок (до банку)

потерпіти невдачу

зазнати невдачі

по технічним причинам

з технічних причин

по формі

за формою

по фронтовим дорогам

по фронтових дорогах

почувайте себе як вдома

розгостіться

почувати себе винним

відчувати, що винен

почуття возвишеного

почуття величного (високого)

пошукувач наукового ступеня

здобувач наукового ступеня

поштова карточка

листівка

по якому питанню?

у якій справі?

правка тексту

виправлення тексту

правляча верхівка

керівна верхівка

правомочне рішення (зборів)

правочинна ухвала (зборів)

правомочне рішення (суду)

правомочний вирок (суду)

правомочне рішення (громади)

присуд (громади)

працює по наказу

працює за наказом

працює по призначенню

працює за призначенням

праця побачила світ

праця вийшла друком
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представити результати

подати (надати) результати

представлення до нагороди

подання про нагороду (відзнаку)

представлення квантовомеханічне

зображення квантовомеханічне

представлено спектри

зображено спектри

представляє великий інтерес

дуже цікавий

представляє спробу

є спробою

представ собі

тільки подумай, уяви [собі]

пред’явити обвинувачення

звинуватити, висунути звинувачення

при бажанні

бажаючи, якщо забажати

приведена маса атома

зведена маса атома

привести до простого вигляду

звести до простого вигляду

привести приклад

навести приклад

привести себе в порядок

причепуритися

привести цитату

процитувати, навести цитату

при виді кого, чого

бачачи, побачивши кого, що

привичка міркувати вголос

звичка міркувати вголос

приводити в порядок що

упорядковувати що, давати лад чому,
доводити до ладу

при всьому старанні

хоч як старався (намагався),
як не старався

при всякій погоді

за всякої погоди

придавати значення

надавати значення (ваги)

приємливі ціни

прийнятні ціни

при здійсненні чогось

здійснюючи щось

призупинити дію закону

припинити (зупинити) дію закону

прийдеться поїхати

доведеться поїхати

прийду в вісім годин

прийду о восьмій годині

приймати близько до серця

брати до серця
43

ТАК
УЖИВАЮТЬ

РАДИМО

приймати до відома

брати до відома

приймати міри

вживати заходів

приймати постанову

постановити

приймати резолюцію

ухвалити резолюцію

приймати рішення

вирішувати

приймати участь

брати участь

приймати ухвалу

виносити ухвалу

прийняти до уваги (до відома)

взяти до уваги (до відома)

прийняти чиюсь сторону

стати на чийсь бік

прийом хворих

хворих приймають (приймає)

прийоми лікування

способи лікування

прийти в голову

спасти на думку (на гадку)

прийти до висновку

дійти висновку, зробити висновок

прийти до згоди

порозумітися, дійти згоди

прийти до кінця

дійти кінця (до кінця)

прийти до остаточного рішення

остаточно вирішити

прийти до свідомості

опритомніти, прийти до тями

прийти до себе

оговтатися

прийшла удача

пощастило, поталанило

прийшлось поїхати

довелось поїхати

прийшов час

настав час

прикласти зусилля (руки) до чогось

докласти зусиль (рук) до чогось

при любій погоді

за будь-якої погоди

примірні вправи

типові вправи

приміром сказати

наприклад сказати

приналежність до партії

належність до партії

при наявності чого

коли (якщо) є що

при необхідності

якщо є потреба
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принести шкоду

завдати шкоди

приносити вибачення

просити вибачити, перепрошувати

при оцінці чого

оцінюючи що

при першій можливості

при першій нагоді

при підписанні договору

підписуючи договір (умову)

при самій думці

на саму думку

присвоїти звання

надати звання

присвоїти науковий ступінь

присудити науковий ступінь

при сприянні

за сприяння, за (з) допомогою

приступити до обговорення

почати обговорювати, почати розгляд

присутні слідуючі компоненти

є (наявні) такі складники

присядьте

прошу сідати; сідайте, будь ласка

при умові

за умови, з умовою

приходилось побувати

доводилось бувати

приходити в протиріччя

заходити в суперечність

приходиться працювати

доводиться працювати

при цьому

до того ж, одночасно

пробіли в знаннях

прогалини в знаннях

провести розрахунки

розрахувати

продовжувати говорити

говорити далі

проживати по адресу

мешкати за адресою (але: надсилати
на адресу)

проживати по вулиці

мешкати (проживати) на вулиці

прожиточний мінімум

прожитковий мінімум

проїзний білет

проїзний квиток

пройшов стажировку

стажувався

пропади пропадом

пропади, щоб ти пропав!, згинь!

пропустити мимо вух

не звертати уваги,
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пустити (пропустити) повз вуха

про смаки не сперечаються

у кожного свій смак

простіше всього

найпростіше

простіший простого

найпростіший, простісінький

просто-напросто

запросто, просто, всього-на-всього,
(усього-на-всього)

противна сторона (юр.)

супротивна сторона (юр.)

противопоказано вживати

протипоказано вживати

проти неба, на землі

просто неба

протирічить програмі

суперечить програмі

протиугонний засіб

противикрадний (протизлодійський,
протикрадний) засіб

протікання хвороби

перебіг хвороби

путати всі карти

змішувати (переплутувати) всі карти

путати сліди

заплутувати сліди

п‘ятидесятьом студентам

п‘ятдесятьом студентам

п‘ять мегават

п‘ять мегаватів

радий душею

щиро (від душі) радий

радувати око

тішити око

раз, два й готово

раз, два й (та й) кінець (та й край,
та й годі, та й усе)

раз на раз не приходиться

раз на раз не випадає (не виходить,
не припадає)

разом з тим

заразом, водночас, воднораз

раз таке діло

коли (якщо, раз) так

ранком побачили

зранку, вранці (уранці) побачили
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рахуватися з думкою

зважати на думку, враховувати думку

рахую можливим

вважаю (визнаю) можливим
(за можливе)

рахуючи з цього дня

починаючи від (з) цього дня

рахую, що…

вважаю (думаю, гадаю, міркую)
що…

реальна дійсність

реальність або: дійсність

результуюча сила

сумарна сила

ресурсозберігаючі технології

ресурсоощадні технології

ринкові стосунки

ринкові відносини

рідко трапляється

зрідка трапляється

рішити задачу

розв’язати задачу

рішуче заперечив усе

геть чисто заперечив

робити виводи

робити висновки

робити вигляд

вдавати

робити враження

справляти враження

робочий час

робочі години

розбирається в людях

знає людей

розбирається в цій справі

компетентний у цій справі,
розуміється на справі

розбиратися в справі

з’ясовувати справу

розгромити ворога наголову

розбити ворога вщент (дощенту,
впень), розтрощити ворога

роздався вибух

пролунав вибух

розкрити книгу

розгорнути книгу

розмова продовжується

розмова триває

розповсюдження тероризму

поширення тероризму

розрихлена ділянка

розпушена ділянка
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розходження в думках

незгідність (розбіжність) у думках

рукою подати

поблизу, недалеко ходити

рядом школа

поруч (поряд) школа

ряд праць

низка праць

рятівні засоби

рятувальні засоби

саме важне

найважливіше, щонайважливіше,
якнайважливіше

саме головне

найголовніше

самий видатний

найвидатніший, якнайвидатніший

самий молодий

наймолодший, якнаймолодший,
щонаймолодший

самий необхідний

конче потрібний

самі популярні програми

найпопулярніші програми

сам по собі

сам собою

себе не забувати

пам’ятати (не забувати) про себе

сердечний приступ

серцевий напад

серединка на половинку

ні те ні се; так собі, щось середнє

сили убувають

сили підупадають, сил зменшилося
(поменшало)

сильний дощ

великий (рясний) дощ

скажу наступне

ось що скажу, скажу так

сказано в мій адрес

сказано на мою адресу

складає частину

становить частину

складати договір

укладати договір

складати присягу

присягати

скора [медична] допомога

швидка [медична] допомога
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скоріше всього

найімовірніше, мабуть, радше

скритий недолік

прихована хиба

слід одержати

належить отримати (одержати)

слідування імпульсів

проходження імпульсів

слідує з умови

випливає з умови

слідуйте за мною!

ідіть (їдьте) за мною!

слідуючи за схемою

ідучи (йдучи) за схемою

слідуючі висновки

такі висновки

служити знаряддям

бути знаряддям

служити підставою

бути підставою

служити прикладом

бути прикладом

служити причиною

бути причиною

смисл існування

сенс існування

сміха ради

щоб посміятися

сотні солдат

сотні солдатів

соціальне положення

соціальне становище

спасати положення

рятувати становище

спасти життя

урятувати (врятувати) життя

список складає 42 позиції

у списку 42 позиції

співпадіння обставин

збіг обставин

співставляти факти

зіставляти (порівнювати) факти;
проводити паралель

співрозмірні величини

сумірні (спільномірні) величини

спокійної ночі

надобраніч

справа в наступному

справа ця така

справа в тому

річ у тім, що…; у тому річ, що…

справа йде до…

йдеться до…

справа тонка

справа делікатна
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справитися з завданням

упоратися (впоратися) із завданням

спроба осмислити

спроба пізнати (з’ясувати собі,
усвідомити, збагнути, розпізнати,
розгадати)

ставити вище всього

ставити понад усе

ставити до відома

доводити до відома

ставити на голосування

виносити на голосування

ставити на карту

ризикувати

ставити намет

розбивати намет

ставити на стіл

подавати на стіл

ставити п’єсу

показувати (розігрувати) п’єсу

ставити під удар

наражати на небезпеку

ставити своїм завданням

ставити собі за мету

ставка (місячна)

оклад (місячний)

станом на 1 травня

за станом на 1 травня

старий друг

давній друг

старший брата

старший від брата

старший по віку

старший віком (за віком)

старший своїх років

старший за свої роки

стати в нагоді

стати у пригоді, пригодитися

столовий гарнітур

гарнітур для їдальні

страждає від ревматизму

хворіє на ревматизм

страждати від посухи

терпіти від посухи

строго кажучи

точно кажучи

судячи з усього

як видно з усього

суспільна значимість

суспільна вагомість

суспільне життя

громадське життя

схвальний відзив

схвальний відгук
50

ТАК
УЖИВАЮТЬ

РАДИМО

схоже на те, що

виглядає, що…

таблетки від болю

таблетки проти болю

тайна вечеря

таємна вечеря

тайне голосування

таємне (закрите) голосування

така постановка питання недопустима

так підходити до справи не можна

так получилось

так вийшло, так склалося

так прийнято

є такий звичай, так узвичаєно,
так ведеться, так повелося

так як прийнято

оскільки прийнято, тому що

танці на взірець аеробіки

танці на зразок аеробіки

твердо впевнений

цілком упевнений

твердо знати

добре знати

тим більше

а надто

тим не менше

проте, а втім, однак, а все-таки,
все ж таки, попри це

тимчасово виконує обов’язки

виконує обов’язки

тільки що

тільки-но, щойно, оце зараз

товариські відносини

товариські стосунки

товариш по школі

товариш зі школи

толком не розумію

не зовсім добре розумію

торчати перед очима

стовбичити (стирчати) перед
очима

точка відліку

вихідна точка

точка в точку

точнісінько, слово в слово

точка опори

точка (пункт) опертя

точно так

так само, достоту так, достеменно
51

ТАК
УЖИВАЮТЬ

РАДИМО

точно такий же

такий (отакий) самий

тратити час даремно

гаяти (гайнувати, марнувати) час

треба подати наступні документи

треба подати такі документи

тримається з достоїнством

тримається (поводиться) гідно

тримати в полі зору

мати на оці, не спускати з ока

три мільйона

три мільйони

Троїця

Трійця

трудно собі представити

важко уявити, не вкладається
в голову

трьохтомний словник

тритомний словник

туди йому й дорога

так йому й треба; катюзі по заслузі

тупикова ситуація

безвихідь, глухий кут,
безвихідне становище

у випадку необхідності

у(в) разі потреби, якщо є потреба

у відношенні до…

стосовно до…

у відповідності до плану

відповідно до плану,
згідно з планом

увіходьте до хати

заходьте, прошу заходити

у всіх випадках

завжди

у всіх відношеннях

з усіх поглядів, зусібіч

у всіх місцях

скрізь, по всіх усюдах

угон машини

викрадення машини

у мене є

я маю

упадок сил

знесилення, занепад сил

упускати з виду

забути, занедбати, випускати з уваги

уцінити літній одяг

переоцінити літній одяг
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учбовий рік

навчальний рік

фарш з говядини

фарш з яловичини

фізична підготовка

фізичний вишкіл

хворий без пам’яті

хворий непритомний

хворий туберкульозом

хворий на туберкульоз

ходімте в сад

ходім(о) в сад

хоч би що

хай там як

хоч відбавляй

аж надто

хоч скільки-небудь

бодай трохи

хоч розірвись

хоч лусни

хресні батьки

хрещені батьки

хто б то там не був

хоч би хто там був

це відволікає увагу

це відвертає увагу

це не зовсім вірно

це не зовсім так (точно, правильно)

це не має відношення до справи

це не стосується справи

це послужило причиною

це спричинило (зумовило),
це призвело (привело) до того, що…

це тобі так не пройде

це тобі так не минеться (не мине)

ціла Україна

вся Україна

ціленаправлена діяльність

цілеспрямована діяльність

час від часу

час до часу, від часу до часу,
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вряди-годи (уряди-годи)

час іде

час минає

чекай біди

начувайся

через годину прийду

за годину прийду

через деякий час

(трохи) згодом, незабаром, невдовзі,
за якийсь час, через якийсь час

чесати язики

молоти (ляпати, плескати) язиком

чествувати кого

віддавати (складати) шану кому,
вшановувати

честь і хвала

хвала і шана

чий би не був

хай чий буде

чим далі

дедалі, щодалі

чинити вплив

впливати

чин чином

як годиться, як слід

число ліній

кількість ліній

читати про себе

читати подумки (у думці, у думках)

чотири відсотка

чотири відсотки

чудесна прогулянка

чудова прогулянка

чуть-чуть не

мало не.., мало-мало не..,
трохи не.., ледве не…

чучело горохове

опудало

шляхом вимірювання

вимірюючи, вимірюванням

шукаємо тат і мам

шукаємо татів і мам

що б не говорив

хай що каже
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що б [там] не сталося

хай що станеться, хай там що,
хай що буде, будь-що-будь

що з Вами?

що Вам таке?

що чекає кого попереду

що чекає надалі (далі,
в майбутньому) кого

явитися з повиною

прийти з покаянням

явка обов’язкова

присутність обов’язкова

являти собою

становити собою

являтися помилкою

бути помилкою

явна помилка

очевидна помилка

явне недбальство

видиме недбальство

явне протиріччя

очевидна суперечність

як би не старався

хай як старається

як би там не було

що не кажіть, як не є, чи сяк чи так,
хай що буде, хай там що

як би [то] там не було

хоч би як там було

як би чого не вийшло

як би (коли б) чого не сталося
(не трапилося)

як ведеш себе?

як поводишся?

як видно

мабуть, певно

як діла?

як справи?

який би не був

хоч би який був

який кошмар!

який жах!, яке страхіття!

який собою?

який із себе?

якість гарантується

якість гарантуємо (гарантовано)

як можна більше

якнайбільше, щонайбільше,
якомога більше
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як можна швидше

якнайшвидше, якомога швидше

як на підбір

один (одна, одно, одне) в один (одну,
одно), як один (одне, одно)

як находиш потрібним

як собі знаєш, як уважаєш

як не бувало

наче й (немовби й, як ) і не було

як не крути

хоч як крути

як ні в чому не бувало

наче нічого не сталося, ніби нічого
й не було

як пелена з очей упала

мов полуда з очей спала

як повинно бути

як має бути

як попало

абияк

як правило

як водиться, як заведено, як звичайно,
переважно

як прийдеться

як доведеться

як раптом

коли раптом, аж ось

як у бездонну бочку

як у прірву, як у безодню

ящик (поштовий)

скринька (поштова)
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