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В сучасному українському усному й писемному мовленні є ціла низка словосполучень з 
різними прийменниками, що мають однакове значення. Наприклад, як рівнозначні 
називаються в граматиках словосполучення з прийменниками коло — біля. Не розрізняють 
значень прийменників коло — біля і словники. Російсько-український словник 1968 р. 
рекомендує російські прийменники близ, возле, около, у перекладати прийменниками коло і 
біля. Українсько-російський словник у 6-ти томах також вважає їх однозначними, тому й 
радить обидва перекладати однаково, за допомогою російських прийменників около, возле, 
подле, у, близ. 

Тільки «Словник української мови» за ред. Б. Д. Грінченка, подаючи ці прийменники як 
однозначні, пропонує для прийменника коло ще значення, що відповідають російським 
прийменникам около, вокруг. 

Дослідники теж вважають коло і біля абсолютними синонімами, такими, що вживаються 
паралельно, хоч у минулому прийменник коло, на відміну від прийменника біля, мав 
значення «навкруг чогось». 

Однак останнім часом думка про те, що біля й коло абсолютні синоніми, заперечується. 
Між ними вбачають, наприклад, таку різницю: «Сполучення з прийменником біля (біля 
криниці, біля вікна) вказують на те, що особи чи предмети перебувають одні від одних на 
дуже малій відстані, поруч. Прийменник коло використовують тоді, коли йдеться про певну 
віддаленість предметів»1. 

Тож однакове чи різне значення в прийменників біля і коло? Вживання їх в українській 
мові має свою історію. Відомо, що прийменник біля вперше засвідчений у пам’ятці кінця 
XVIII ст.2 Письменники XIX і навіть початку XX ст. використовували його обмежено. У 
творах Т. Шевченка, наприклад, прийменник біля вжито всього 5 разів, а коло — 1273. Таке 
ж приблизно співвідношення цих прийменників і в українських творах Марка Вовчка. Та й у 
письменників пізнішого часу прийменник коло вживався частіше, ніж біля. Це залежало від 
того, на яку діалектну основу орієнтувався письменник у своїй мовній творчості, як він 
розумів норми української літературної мови. Прикладом своєрідного розуміння норм 
української мови можуть служити лінгвістичні настанови І. Нечуя-Левицького та його 
власна мовна практика. Нечуй-Левицький, називаючи прийменник біля діалектним, писав, 
що його немає на більшій частині України, зокрема в Галичині, що він трапляється в частині 
Подільської губернії та на Волині, за Дніпром — коло Харкова, а на Полтавщині — коло 
Кобеляк. Вважаючи цей прийменник невластивим українській літературній мові, Нечуй-
Левицький зовсім не вживав біля, навіть коли доводилось в одному й тому ж чи в сусідніх 
реченнях вдаватись до кількаразового повторення прийменника коло. Напр.: «Кайдашиха 
стояла коло печі над розбитою мискою, мов кам’яна. Мотря стояла коло стола, як стовп, і 
дивилась на широкі потьоки на стіні коло помийниці» («Кайдашева сім’я»). 

Але прийменник біля поступово входить у мовну практику відомих письменників. 
Правда, І. Франко вживає його в 14 разів, Ю. Федькович у 19 разів, Панас Мирний у 9 разів 
рідше, ніж коло. М. Коцюбинський, А. Тесленко уже майже зрівняли ці прийменники щодо 
кількісного вживання (співвідношення коло — біля виступає в їхній мові як 3:2). 

Прийменник біля поступово входить у літературно-мовний вжиток. У конкретних 
випадках не можна розрізнити значень прийменникових сполук з біля — коло. Пор., напр.: 
«Та й сіла біля Чабана на призьбі» (Марко Вовчок); «Марта вийшла з хати і сіля коло сусіди» 
(Марко Вовчок); «Коло Гафійки сидів Олекса Безик...» (Коцюбинський); «Хома сидить на 
горбку, Андрій біля нього» (Коцюбинський). 
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Цікаво також простежити, як перекладаються українською мовою російські 
прийменникові конструкції з просторовим значенням. Так, конструкції з прийменником у 
найчастіше перекладаються словосполученнями з прийменниками коло і біля без різниці у їх 
значенні. Пор., наприклад: 
...Сидней, собрав добродушные у глаз морщины, 
обратился к Алексашке... 

(А. Толстой, Петр Первый) 
 
У глаз Ивана Артемьича лучились смешливые 
морщинки. 

(Там же) 

...добродушні коло очей зморшки. 
(О. Толстой, Петро Перший. 
Пер. за ред. С. Ковганюка) 

 
Біля очей... променилися... 

(Там же) 

Або: 
...сел на скамью у стола 

(С. Злобин, Степан Разин)... 
 
...сел на чурбан у стола 

(А. Толстой, Петр Первый) 

коло стола 
(С. Злобін, Степан Разін. 

Пер. С. Ковганюка) 
...біля стола  

(О. Толстой, Петро Перший. 
Пер. за ред. С. Ковганюка). 

 
Рівнозначність прийменників коло — біля іноді використовується авторами для 

уникнення повтору прийменника. Напр., «...і він бачив себе коло вагонеток з цукром або біля 
апарата» (М. Коцюбинський). «В нас коло хат більше рожі сіють, ти ж бачила, біля школи їх 
у нас повно: цупкі, високі женуть...» (Гончар). 

У більшості діалектів сучасної української мови, а також в усному літературному 
мовленні південно-східної України прийменники коло — біля не розрізняються4. 

Паралельне вживання прийменників коло — біля частково можна пояснити тим, що в 
мовній практиці рідко виникає потреба визначити різні ступені близькості, тобто виміряти її 
метрами чи сантиметрами, тим більше, що словесне оточення, контекст завжди конкретизує 
і уточнює відстань. Напр., у реченні «Біля залізниці на кряжі, на одному з кряжів Уральських 
гір, стовп із написом: «Азія — Європа» (Гончар) прийменник означає несуміжну близькість, 
а в реченні «Колосовський з Решетняком стояв, дививсь, як вітер намітає снігу біля 
стовпа...» (Гончар) — суміжна близькість. 

Отже, для української літературної мови нашого часу звичайним є вживання обох 
конструкцій, які можна вважати варіантами однієї норми. Але варіантність не завжди 
бажана в мові. Як правило, варіанти з часом набувають різних стилістичних відтінків, що 
залежить, зокрема, і від частоти вживання кожного з них. Щодо прийменників коло — біля 
спостерігається досить виразна тенденція. У творах А. Головка, А. Шияна, П. Панча, 
С. Скляренка, Ю. Смолича, З. Тулуб, М. Руденка вживається лише прийменник біля (коло — 
тільки в поодиноких випадках). Перевага віддається прийменникові біля і в творах інших 
сучасних письменників. Зокрема, у романі О. Гончара «Тронка» понад 120 разів вжито біля і 
менш як 20 — коло; у романі М. Стельмаха «Хліб і сіль» — близько 420 — біля і трохи 
більше 30 — коло; у «Переяславській Раді» Н. Рибака — близько 350 — біля і до 20 — коло. 

Наші спостереження підтверджує і частотний словник словоформ, уміщений у 
колективній праці «Статистичні параметри стилів» (К., 1967), де серед 309 найчастотніших 
слів названо й прийменник біля, як властивий художній прозі. Нарешті, в пробному зошиті 
«Частотного словника сучасної української художньої прози (Інститут мовознавства 
ім. О. О. Потебні, К., 1969) цей же прийменник також названо серед 573 найчастотніших 
слів (прийменника коло тут теж немає). Цей зошит укладався на матеріалі творів 
В. Бабляка, Я. Баша, І. Вільде, В. Владка, А. Головка, Я. Гримайла, І. Л. Дмитерка, 
О. Довженка, Ю. Збанацького, О. Копиленка. 

Неоднакова вживаність прийменників коло — біля з просторовим значенням 
стосується насамперед мови художньої прози, для якої взагалі можна передбачити 
найбільшу частоту просторових і часових конструкцій. Рідше вживання коло порівняно з 
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прийменником біля зумовлюється, очевидно, й тим, що коло усталюється в 
словосполученнях із значенням приблизності (коло 20 тисяч, коло 10 видань). Поступаючись 
перед поширеним біля, прийменник коло у просторовому значенні набуває додаткових 
стилістичних відтінків: словосполучення з ним природні в художніх творах, у діалогах, 
орієнтованих на усно-розмовне мовлення. 
 


