
Синоніми 

Синоніми – це слова, близькі або тотожні за значенням, які різняться між собою 

відтінками значення чи стилістичним забарвленням або обома ознаками 

одночасно: шлях, дорога, путь, тракт, траса. 

Синоніми завжди співвідносяться з одним поняттям. Тому синонімами є слова, які 

з погляду морфології належать до однієї частини мови. Синонімами можуть 

бути: іменники (праця, труд; барва, колір, масть), прикметники (рідний, 

близький, кровний, отчий, любий), дієслова (назвати, найменувати, наректи, 

прозвати, відрекомендувати. представити), прислівники (поверхово, неглибоко, 

неґрунтовно), прийменники (біля, коло, поблизу, недалеко від, обіч). 

Антоніми 

Антоніми  – це слова з протилежним значенням: Біла ніч скінчилась. Починався 

чорний день. Бути антонімами можуть бути в першу чергу ті слова, що мають 

якісні, кількісні, часові, просторові значення. Антоніми належать до однієї 

частини мови. Не можуть бути антонімами: 

1)      конкретні поняття, бо не можуть змінювати своє значення на протилежне; 

2)      відносні прикметники: дерев’яний, мідний; 

3)      деякі дієслова: лагодити, копати, читати, співати, виконувати. 

Антоніми можуть виконувати різні функції: протиставлення, взаємовиключення, 

чергування.  

Омоніми 

Омоніми  – слова, що мають однаковий звуковий склад, але відмінні, цілком 

самостійні за своїм значенням: топити – піч, когось. 

За структурою омоніми можна поділити на: 

1)     повні – такі, що збігаються у системі всіх граматичних форм, належать до 

однієї частини мови. Повна омонімія поширена серед іменників і дієслів: бал – 

вечір, свято; система оцінювання, одиниця виміру; курити – піднімати пил, 

палити цигарку. 

2)     часткові – такі слова, що збігаються в частині граматичних форм. Один з 

елементів омонімічної пари є повним омонімом відносно окремих форм іншого: 

кадр(и) – якась певна кіноплівка, склад працівників (у мн.); баранці – тварини, 

хвилі на морі.  

Пароніми 

Паронімами називаються слова, утворені від одного й того ж кореня за 

допомогою різних афіксів і вживані в лексичній системі мови з різними 
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значеннями. Це слова близькі за звуковим складом і вимовою, але різні за 

значенням: везти – вести, талан – талант. 

До найпоширеніших в українській мові належать пароніми, утворені 

морфологічним способом: 

- суфіксальним: сильний – силовий, смішний – сміховий, музичний – 

музикальний; 

- префіксальним: наглядати – доглядати, виникати – уникати; 

- флективні пароніми: адреса – адрес. 

Пароніми використовуються для створення каламбурів, для забезпечення 

музичності фрази. 

 


