
ПАРОНІМИ 

Виборний - виборчий 

Виборний - який визначається або обирається голосуванням: Виборна посада. 

Виборчий - пов'язаний з виборами, з місцем, де відбуваються вибори, з правовими нормами виборів: 

виборча дільниця, виборча урна, виборчий бюлетень, виборче право. 

Вникати - уникати 

Вникати - намагатися зрозуміти сутність причини, явища, події тощо: вникати в суть справи (питання в 

що?). 

Уникати - намагатися обминати проблеми, перешкоди, людей (сторонитися, цуратися): уникати 

зустрічей (питання кого? чого? що робити?). 

Гривня - гривна  

Гривня - грошова одиниця незалежної України: п 'ять гривень, курс гривні. 

Гривна - металева шийна прикраса у вигляді обруча: Кольє нагадують давньоруські гривни. 

Громадський - громадянський 

Громадський - який стосується суспільства, громадян чи окремого колективу; який відбувається в 

суспільстві (громаді, колективі) або пов'язаний з суспільно корисною діяльністю: громадські 

організації, громадська думка. 

Громадянський - який стосується громадянина як члена суспільства, властивий йому: громадянський 

обов'язок, громадянська мужність. 

Декваліфікація - дискваліфікація  

Декваліфікація - втрата особою кваліфікації, спеціальних знань, досвіду: декваліфікація педагога, повна 

декваліфікація. 

Дискваліфікація - оголошення когось не гідним або не здатним обіймати певну посаду, виконувати 

відповідну роботу через професійну непідготовленість; позбавлення спортсмена або команди права 

брати участь у змаганнях за грубе порушення правил: дискваліфікація судді, дискваліфікація гравця. 

Житловий - жилий 

Житловий - 1) стосовний до житла, жител, пов'язаний з ними; 2) пристосований, призначений для життя 

людей: житловий фонд, житловий відділ, житлова проблема, житлове будівництво. 

Жилий - заселений, залюднений: жилий будинок - той будинок, у якому живуть люди, заселений. 

Індосант - індосат 

Індосант - особа, яка робить передатний напис на чеках, векселях та інших цінних паперах. 

Індосат - особа, на яку переводять чек, вексель та інші цінні папери. 

Кампанія - компанія  

Кампанія - сукупність заходів, спрямованих на виконання певного завдання: виборча кампанія. 



Компанія - 1) група осіб, пов'язаних певними інтересами: весела компанія; 2) торговельне або 

промислове товариство, що об'єднує підприємців: торговельна компанія. 

Ліцензія - ліценція  

Ліцензія - дозвіл на право торговельного обміну, використання чогось тощо. 

Ліценція - зниження тарифного мита тощо. 

Оснований - заснований  

Оснований - який ґрунтується на чомусь, в основі якого лежить те, про що йдеться: оснований на праці, 

оснований на успіхах (питання на чому?). 

Заснований - який кладе початок існуванню чогось, створює, організовує щось: фонд, заснований 

президентом (питання ким? де? коли?). 

Особистий - особовий 

Особистий - який є власністю окремої особи, безпосередньо належить їй, персональний; який 

безпосередньо стосується певної особи: особисті речі, особиста охорона, особисті уподобання. 

Особовий - який стосується особи; відкритий на окрему особу: особове посвідчення, особовий склад, 

особова справа, особовий рахунок. 

Повноваження - уповноваження 

Повноваження - право, надане зазначеній особі на проведення певних дій (заходів): здійснювати свої 

повноваження. 

Уповноваження - надання певній особі дозволу (прав) говорити (діяти) від імені іншої особи: за 

уповноваженням керівництва. 

Позичати - запозичати 

Позичати (позичити) - брати щось для тимчасового користування, у борг: позичати гроші. 

Запозичати (запозичувати) - переймаючи щось, засвоювати, робити своїм надбанням: запозичати добрі 

приклади. 

Показник - покажчик 

Показник- свідчення, доказ, ознака чогось; переважно у множині -результати про досягнення чогось 

тощо: показник культури, показники роботи, економічні показники. 

Покажчик - знак, що вказує на напрям руху, розташування чогось: довідкова книжка або довідковий 

список: покажчик температури, алфавітний покажчик. 

Управління - правління 

Управління - 1) те саме, що керівництво: управління виробництвам; 2) адміністративна установа або 

відділ якоїсь установи, організації, що відає певною галуззю господарської, наукової чи ін. діяльності: 

житлове управління. 

Правління - 1) час (період), протягом якого певна особа здійснює верховну владу над кимось, чимось; 

форма керівництва: президентське правління; 2) виборний орган, апарат, що керує установою, 

організацією: правління кооперативу. 



Тактовний - тактичний  

Тактовний - який володіє почуттям міри, такту: бути тактовним; тактовна людина, допомога; тактовне 

зауваження, керівництво. 

Тактичний - що стосується тактики як сукупності прийомів або способів, використовуваних для 

досягнення мети або здійснення певної бойової операції: тактичний план, удар, успіх; тактичні заходи, 

міркування, принципи. 

Уява - уявлення 

Уява - здатність уявляти - змальовувати, створювати, відтворювати щось у думках, свідомості: багата, 

збуджена, художня уява; плід уяви; спливати в уяві. 

Уявлення - знання, розуміння чогось: викривлене, повне, помилкове, правильне уявлення; уявлення про 

розвиток суспільства; давати уявлення; складати уявлення 

Факт - фактаж - фактор 

Факт-дійсна, невигадана подія, явище, приклад; те, що служить підтвердженням певного положення, 

висновку: неспростовний факт, очевидний факт, історичний факт, аналізувати факти. 

Фактаж - сукупність фактів. 

Фактор - умова, рушійна сила, причина будь-якого процесу, явища; чинник: важливий фактор, 

моральний фактор, фактор стабілізації. 

Військовий – воєнний 

Військовий – який стосується війська, військовослужбовця: аеродром, аташе, бюджет, госпіталь, дух, 

ешелон, завод 

Воєнний – який стосується війни, пов’язаний з нею: закон, злочин, злочинець, конфлікт, напад, 

переворот, період, потенціал, режим, стан 

Адрес-адреса 

адрес – письмове, переважно ювілейне привітання, звернене до особи, установи;  

адреса – місце проживання особи або місце розміщення установи; напис на конверті, бандеролі;  

Авторитарний-авторитетний 

aвторитарний – владний, який утверджується силою влади (авторитарний уряд);  

авторитетний – який користується авторитетом, заслуговує на довіру (авторитетний викладач);  

 

анотація – коротка, стисла характеристика змісту статті, книжки;  

нотація – система умовних позначень; догана, повчання людині, що припустилася якоїсь помилки;  

 

багатир – багата людина, багатій;  

богатир – оспівний у народній творчості герой з надзвичайною силою і відвагою;  

 

будівельник – людина, яка має будівельну спеціальність (досвідчений будівельник);  

будівник – узагальнена назва для людини, яка бере участь у спорудженні чогось; творець (будівник 

нового життя); 

будівничий – архітектор; засновник, творець;  

 

бювет – будівля над мінеральним джерелом, обладнана для приймання лікувальних вод;  

кювет – водостічна канава вздовж шляху чи залізничного полотна;  

 



виборний – який обирається голосуванням на якусь посаду (виборний орган);  

виборчий – який стосується виборів, їх організації та проведення (виборча дільниця, бюлетень, 

кампанія); 

 

вимисел – те, що вигадане;  

домисел – здогад, заснований на припущенні, міркуваннях;  

 

вистава – твір театрального мистецтва, спектакль;  

виставка – публічний показ спеціально підібраних предметів і місце для нього;  

 

відпуск – видача, продаж чого-небудь;  

відпустка – звільнення на певний час від роботи;  

 

віршований – написаний віршем (віршований твір);  

віршовий – який стосується вірша, його форми, структури (віршовий розмір);  

 

гірницький – який стосується гірника, пов’язаний з ним (гірницький колектив);  

гірничий – пов’язаний з вивченням, видобутком і використанням корисних копалин (гірнича 

промисловість); 

 

громадський – який стосується суспільства, громади чи окремого колективу (громадський діяч);  

громадянський – який стосується громадянина чи члена суспільства (громадянський обов'язок);  

 

дистанція – відстань, проміжок між чим-небудь;  

інстанція – щабель у системі підлеглих один одному органів;  

 

досвідчений – який має життєвий досвід;  

освічений – який має освіту, здобув знання;  

 

дружний – згуртований, одностайний (дружний клас);  

дружній – доброзичливий, дружелюбний (дружній потиск руки);  

 

знаменитий – який має славу, популярність (знаменитий композитор);  

знаменний – дуже важливий, видатний (знаменний день);  

 

інформативний – який наповнений інформацією (інформативний виклад);  

інформаційний – який містить, опрацьовує інформацію (інформаційне бюро);  

 

книжковий – який стосується книжки, пов’язаний з нею (випускає книжки або торгує ними) 

(книжковий ярмарок); 

книжний – характерний для писемно-літературного викладу (книжний стиль);  

 

контингент – сукупність людей, що становить якусь однорідність;  

континент – материк;  

 

корисливий – який прагне до власної вигоди, робить заради наживи (корислива людина);  

корисний – який приносить користь (корисний довідник);  

 

людний – багатолюдний (людний проспект);  

людяний – доброзичливий, чуйний до інших (людяний учинок);  

 

мимохідь – проходити мимо по дорозі, побіжно;  

мимохіть – без певного наміру, мимоволі, несвідомо;  

 

на протязі – під дією різкого струменя повітря, що продуває (стояти на протязі);  

протягом – упродовж певного часу тривання дії чи процесу (протягом тижня);  

 



пам’ятка – предмет матеріальної культури, що зберігся;  

пам’ятник – архітектурна або скульптурна споруда на честь когось;  

 

плутати – безладно переплітати нитки; уносити неясність, помилятися;  

путати – стягувати путами-ременями;  

 

посмішка – глузливий вираз обличчя, що відбиває кепкування, іронію; насмішка;  

усмішка – порух м’язами обличчя, який виражає радість, задоволення;  

 

 

програмний – який містить у собі програму (програмний документ);  

програмовий – який є в навчальній програмі (програмовий матеріал з фізики);  

програмований – який здійснюється за допомогою програмування (програмоване навчання);  

 

публіцистичний – який стосується публіцистики як роду літературної творчості (публіцистичний жанр); 

публічний – прилюдний (публічний виступ);  

 

свідоцтво – офіційний документ, який підтверджує якийсь факт;  

свідчення – факт, що підтверджує щось, доказ;  

 

сердечний – сповнений доброзичливості, чуйний, щирий, вірний (сердечний приятель);  

сердешний – який, викликає співчуття, нещасний (сердешна Катерина);  

серцевий – який, стосується серця; пов’язаний з хворобами серця (серцевий м’яз);  

 

степінь – добуток двох, трьох і більше однакових співмножників;  

ступінь – крок; посада і звання; порівняльна величина;  

 

тактичний – який стосується тактики (тактична боротьба);  

тактовний – який володіє почуттям міри, вміє поводитися (тактовна людина);  

 

талан – доля, щастя, удача;  

талант – обдаровання, природні здібності. 

 

Дивний – кумедний, незрозумілий своїми вчинками, якостями 

Дивовижний – незвичайний, гідний захоплення 

 

Замерзнути – перетворитися на кригу, вмирати від холоду 

Змерзнути – відчувати холод, страждати від холоду 

 

Дипломат – урядова особа, яка має повноваження для зносин з іншими державами 

Дипломант – учень або студент, який працює над дипломним проектом 

 


