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Мовний порадник

ÌÎВНИй ПÎРАДНИК 
Як правилüно українсüкою

Мова – öе історія народу.
Мова – öе шлях öивілізаöії та культури.

îлександр êупр³н

àналогичныì образоì – аналог³чно, ана-
лог³чниì чиноì

Безосновательный – безп³дставний, необ-
ґрунтований

Безотлагательный – нев³дкладний, негай-
ний, пильний, нагальний

Бессìысленно отрицать – ìарно (дареì-
но, не варто) заперечувати

Благоприятные условия – сприятлив³ уìо-
ви

Более детально (подробно) – детальн³ше, 
докладн³ше

Брать свое начало – починатися

âвести в план – запланувати
â виде исключения – як виняток
âвиду того, что – зважаючи (з огляду) на 

те, що
â высшей степени – надзвичайно, найви-

щою ì³рою
âводить в заблуждение – ошукувати
â действительности – насправд³
â доказательство чего – на доказ чого
â дополнение к чеìу – додаючи, як дода-

ток до чого, на додаток до чого
â другой раз – ³ншиì разоì, удруге
âедущая роль – пров³дна роль
âерный способ – над³йний (певний) спос³б
âерная ìысль – правильна дуìка
âероятно – певно, ìабуть, ³ìов³рно (йìо-

в³рно), ìожливо
âеские доказательства – ³стотн³ (вагоì³) 

докази
âесьìа вероятно – ц³лкоì ³ìов³рно, напев-

но
âести к нарушению – призводити до пору-

шення, спричиняти порушення  

âесьìа важная характеристика – надто 
(дуже) важлива характеристика

âесьìа сложный по структуре – дуже 
складної структури

â зависиìости от чего – залежно в³д чого, 
через що, з причин чого, внасл³док 
чого, завдяки чоìу

â значительной ìере (степени) – значною 
(великою) ì³рою, в значн³й (у велик³й) 
ì³р³

âзять на заìетку – занотувати, взяти до 
уваги

âключать в себя – до його складу входить, 
ì³стить у соб³, охоплює, складається з

â конечноì итоге – у к³нцевоìу (в остаточ-
ноìу) п³дсуìку, к³нець к³нцеì, врешт³-
решт, зрештою, п³сля всього 

â конце – наприк³нц³
â конце концов – врешт³, врешт³-решт, 

зрештою, нарешт³, к³нець к³нцеì, у к³н-
цевоìу (в остаточноìу) п³дсуìку, п³сля 
всього

âìесте с теì – водночас, разоì ³з тиì
âìесто того – заì³сть того, натоì³сть  
âне всякого соìнения – без будь-якого 

суìн³ву, поза всякиì суìн³воì, безсуì-
н³вно, безперечно

âне зависиìости от чего – незалежно в³д 
чого

âне конкурса – поза конкурсоì 
âносить дополнения – доповнювати
âносить изìенения – зì³нювати
â общеì – загалоì, у ц³лоìу, взагал³
â одно и то же вреìя – одночасно
âозражение – заперечення
âо избежание недоразуìений – щоб уник-

нути непорозуì³нь
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âообще говоря – взагал³, беручи загалоì, 
у загальних рисах

â особенности – зокреìа, особливо
âосполнить пробелы – заповнити прога-

лини
âоспользоваться случаеì – використати 

нагоду
âоспрепятствовать – перешкодити, стати 

на перешкод³, не допустити (не дозво-
лити), заборонити

âосприниìать, воспринять – сприйìати, 
сприйняти, прийìати, прийняти

âоспроизводить, воспроизвести – в³дтво-
рювати, в³дтворити, викладати, ви-
класти, наводити, навести, коп³ювати, 
скоп³ювати

âпадать в противоречие – допускатися су-
перечност³

âполне возìожно – ц³лкоì ìожливо
â полной ìере – повною ì³рою
âпоследствии – згодоì, пот³ì, п³зн³ше, 

дал³, надал³
âпредь до выяснения – доки буде 

з’ясовано, аж до з’ясування
âпрочеì – а вт³ì, вт³ì, але, проте, а проте, 

зрештою
âреìя от вреìени – час в³д часу, раз за ра-

зоì, часоì, коли-не-коли, ³нод³, ³нколи
âсе больше – найб³льше, найб³льш, б³льше 

всього, б³льше за все, б³льше й б³льше
âсе же – а все ж, а проте, вт³ì, а вт³ì
âслед за теì – п³сля того, в³дтак
â скороì вреìени – незабароì, скоро, не-

вдовз³
âсякий раз – щоразу
âсячески – вс³ìа способаìи
â течение некоторого вреìени – протягоì 

якогось часу

â то вреìя, как – в той час, коли; тод³, коли; 
тиì часоì, як; у той час, як

âызываться ìногиìи причинаìи – зале-
жати в³д багатьох причин

âыпадает случай – трапляється нагода
âысотой – заввишки
âыходить наружу – виявлятися, проявля-

тися
â этоì отношении – щодо цього, з цього 

погляду

äалекоидущие планы – далекосяжн³ плани
äелать обследование – досл³джувати, об-

стежувати
äело касается чего – справа стосується 

чого
äело случая – випадкова р³ч
äля начала – почн³ìо з того, що (почнеìо з 

того, що), передус³ì, насаìперед
äоказательства отсутствуют – доказ³в не-

ìає (неìа)
äолжныì образоì – належно, належниì 

чиноì, як треба, як сл³д, як повинно 
(ìає) бути

äо последнего вреìени – донедавна
äостоверное событие – в³рог³дна под³я
äостоинство проекта – перевага проекту
äостойная оценка – належна оц³нка
äостойный вниìания – вартий уваги
äругиìи словаìи – ³ншиìи словаìи, ска-

зати ³накше, тобто

(Продовження у наступноìу ноìер³)
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