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СИНОНІМІЧНІ СПОЛУКИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ВИМІРУ ПРЕДМЕТІВ 

 
Як можна передавати українською мовою поняття величини (розміру) та окремих її вимірів 
(висоти, глибини, довжини, ширини, товщини)? 

У сучасній літературній мові для цього можуть уживатися паралельні граматичні 
вирази, що стилістично збагачують мову. Так, про висоту якогось предмета, наприклад, 
дерева, можна сказати: Дерево заввишки три метри; Дерево висотою три метри; Дерево 
висотою в три метри. 

Як бачимо, паралельно використовуються іменник в орудному відмінку з 
прийменником чи без прийменника і прислівник, утворений від цього іменника за 
допомогою префіксів за + в та суфікса -ки. Пор. співвідносні з іменниковими сполуками 
прислівники заввишки, завглибшки, завбільшки, завтовшки, завширшки. У діалектах, а також 
як застарілі форми в літературній мові, вживаються прислівники з префіксами у-(в) та на + в 
(убільшки, навглибшки і под.). Крім того, в усному мовленні поширені скорочені прислівники 
(без суфікса і часом з одним префіксом) завбільш, углиб, увиш, утовщ. 

Як прислівники, так і відповідні іменники вживаються здебільшого у сполученні з 
іншими словами, вказуючи на той чи інший вимір предмета. Місце іменника чи прислівника 
в реченні не закріплене, і перестановка його не впливає на висловлений зміст. Наприклад: «З 
кутка цеху вона [кранівниця] взяла величезну восьмикутну виливницю, близько трьох 
метрів завширшки, заввишки з будинок» (Собко); «Спінені вали, завдовжки з півкілометра 
(пор.: з півкілометра завдовжки), заввишки як пароплав (пор.: як пароплав заввишки) 
котилися перед ними (Трублаїні). 

Словосполучення з прислівниками і відповідними іменниками вживаються для 
передачі наближеної і точної характеристики виміру. Розгляньмо особливості вживання цих 
словосполучень-синонімів, об’єднавши їх у групи за основним значенням того чи іншого 
виміру. 

 
З а в б і л ь ш к и  —  в е л и ч и н о ю  ( р о з м і р о м ,  о б с я г о м )  

Прислівник завбільшки (рідше — завбільш, убільшки) використовується в усіх стилях 
української літературної мови і виступає у складі словосполучень: 

а) «завбільшки з + іменник»: «От, бач, висить над дверима, завбільшки із цапа, перед 
твоїми очима мальована шкапа» (Гулак-Артемовський); «Відламки скель із хату завбільшки 
валяються, придавивши собою смереки» (Хоткевич); «Пригара побачив блискотючі скельця 
завбільшки з учнівський зошит» (Чендей); «...невеличкий, з долоню завбільшки пакуночок» 
(Стельмах) ; 

б) «завбільшки, як +іменник»: «Гончарі заставили горшками таке місце 
завбільшки, як наш базар» (Нечуй-Левицький); «Такою сторінкою мене б ніхто не здивував: 
тут літери були завбільшки як горобці, а мої очі вже встигли призвичаїтися і до дрібненьких, 
наче мак» (Стельмах); «...гума коліс шорстко зашелестіла по добре второваній дорозі з 
дрібчастого, як зерно завбільшки, піску» (Смолич); 

в) «завбільшки в + іменник»: «Ось і зараз... сидить русявочубий Марко і 
насмішкувато поглядає на вузькоокого, вилицюватого агітатора, в якого, невідомо як, молоде 
обличчя виростило смолисту, в чобіт завбільшки бороду» (Стельмах); «...висіла пломба і 
замок завбільшки в добрий чоловічий кулак» (Гончар). 

Іменник величина вживається в українській мові в кількох значеннях: як 
математичний і філософський термін (постійні величини, класові величини і под.) і як слово, 
за допомогою якого можна вказувати на розміри предметів чи явищ. У такому випадку 
іменник величина в орудному відмінку може вживатися в складі названих словосполучень і 
виступати синонімом до прислівника завбільшки. Наприклад: «Понад рікою повз паровозик 
величиною з жука» (Чорнобривець), пор.: завбільшки з жука. 

Загальним значенням величини об’єднуються в українській мові також іменники 



обсяг, розмір, які в окремих випадках синонімічні прислівникові завбільшки. 
Так, слово розмір, крім кількох вузьких значень (розмір вірша, розмір вальсу і под.), 

може характеризувати предмет за одним чи всіма вимірами і в такому випадку вказує на 
величину. Однак замість іменника величиною або прислівника завбільшки він може 
вживатися тільки тоді, коли характеризує конкретні предмети і вживається для вираження 
наближеної чи порівняльної характеристики цього предмета: «Він [дід] ловив у давні часи 
сомів такого розміру, що теперішні соми — просто ліліпути» (Донченко). У цьому реченні 
словосполучення «сомів такого розміру» відповідає своїм змістом сполуці «таких завбільшки 
сомів» і може заступатися нею. Коли ж конкретному предметові дається характеристика, що 
вказує на величину за кількома вимірами, то подібна заміна словосполучень не можлива. 
Порівняймо з наведеним раніше прикладом речення: «На стіні цокали годинники. 
Годинників було багато, різних за розміром, з різними маятниками» (Довженко); «Читальня 
«Просвіти» на Мнихівці містилась у двох непропорційних за розміром кімнатах» (Вільде). 
Тут йдеться не взагалі про величину годинників і кімнат, а про розміри їх за висотою, 
шириною, довжиною. 

Іменник обсяг в основному відповідає значенню слова «об’єм» (у російській мові 
українським об’єм, обсяг відповідає тільки объем), зрідка вживається для вираження розміру 
за величиною. Наприклад: «Суне туча з-поза виднокруга обсягом у тридцять три версти» 
(Первомайський). В основному ж це слово синонімічне іменникам розмір або об’єм, 
особливо тоді, коли йдеться про наближення. Пор.: «Нарешті скінчив оповідання. 
Називається воно «Тіні забутих предків», розміром буде трохи більше трьох аркушів друку» 
(Коцюбинський); «Харьковский еженедельник» виходив щосуботи обсягом в один-півтора 
друкованих аркуша» (Федченко). 

 
З а в в и ш к и  —  в и с о т о ю  

Іменник висота в орудному відмінку однини вживається, як правило, в науковому 
стилі для позначення точних вимірів (трикутник висотою.., звук висотою... тощо). 

Прислівник заввишки вживається в різних стилях сучасної української літературної 
мови для вираження не точно визначеної висоти предметів. У таких випадках 
використовуються словосполучення, в яких слово заввишки лише вказує, за яким виміром 
характеризується предмет, а тому вживання його може бути не обов’язковим. Наприклад: 

а) «заввишки з + іменник»—«В самому шинку, праворуч від дверей, у кутку шинквас: 
дерев’яна стіна, заввишки з людину, з полицями для посуду» (Леся Українка); «Потім він 
підвівся з столу. І тут він помітив, що він величезний, метрів з двадцять, коли не більш, 
заввишки» (Довженко); 

б) «заввишки в + іменник» — «Здоровенні будяки, заввишки в ріст високого 
чоловіка, стояли як густий ліс» (Франко); 

в) «заввишки на + іменник» — «Біля другого стовпа стояв на трьох ніжках 
дерев’яний конус, на зріст людини заввишки» (Тулуб); 

г) «заввишки, як (наче) +іменник» — «Вона була кругла, велика, а заввишки, наче 
трьохлітня росла дитина» (Марко Вовчок); «...Високий циган, такий заввишки, як Грегор» 
(Нечуй-Левицький); 

д) «заввишки мало не + іменник» — «...Коноплина мало що не в хлопа заввишки» 
(Франко); «Під палубою — мало не в півтора метра заввишки — була каюта» (Смолич); 

є) чітко визначена висота; у таких випадках у словосполученні не вживається 
прийменник, наприклад: «[Пан] За молодечих літ панянок дивував, А потім сам себе 
оголосив буддистом І стіни навкруги садиби змурував Три сажені заввишки» (Рильський). 

 
З а в г л и б ш к и  —  г л и б и н о ю  

Іменник глибина у формі орудного відмінка вживається здебільшого як термін, 
наприклад: «Незабаром на правому березі Дніпра, в тилу червоних військ, врангелівці вже 
мали плацдарм глибиною понад двадцять верст» (Гончар). 



З тим самим значенням може вживатися іменник глибина в родовому відмінку, 
наприклад: «Є такий спосіб [осушення боліт], данським зветься він. Маєш свій гниловід 
густо прорізати ровами на півтора аршини глибини» (Стельмах). 

Прислівник завглибшки (углибшки, углиб) використовується в усіх стилях української 
мови, виступає синонімом форм глибиною, глибини, на глибину і може заступатися ними. 
Пор.: «У 1860 році при бурінні свердловини завглибшки в двісті метрів його 
[перещепинське газове родовище] помилково визначили як вугільне» («Наука і життя»); 
«Колгоспні будівельники свердлять у степу артезіан глибиною в шістдесят метрів» 
(«Хлібороб України»). 

 
З а в д о в ж к и  —  д о в ж и н о ю  

Іменник довжина вживається в словосполученні в родовому відмінку без 
прийменника і в знахідному відмінку з прийменником в(у). Наприклад: «Вона [картина] має 
кілька метрів довжини» (Яновський); «Розтягнувшись майже на одинадцять верст у 
довжину, вал перетинав перешийок від моря до моря» (Гончар). 

Прислівник завдовжки (завдовж, уподовж, удовж) вживається у сполученні з 
іншими словами для вираження точно або приблизно окресленої довжини предмета: 
«завдовжки + іменник», «завдовжки в + іменник», «завдовжки на + іменник», при цьому 
прислівник не заступається формою орудного відмінка від іменника довжина, вживаної 
лише в значенні терміна. Наприклад: а) «Кімнатка вчителя мала чотири аршини завдовжки і 
три заввишки» (Стельмах); «Середина човна — три метри завдовжки — перекрита від 
борту до борту» (Смолич); 

б) «Одна молодиця показала мені житній та вівсяний хліб у формі коржа, завдовжки в 
долоню» (Нечуй-Левицький); «На високій горі, з здоровенної кучугури околиця розкривалася 
верстов на десять завдовжки» (Панас Мирний); «Хвилеріз підноситься над водою метрів 
на три завширшки і з кілометр завдовжки» (Яновський). 

 
З а в т о в ш к и  —  з а в г р у б ш к и  —  т о в щ и н о ю  

Для вираження розмірної характеристики предмета за його товщиною в українській 
мові використовуються прислівники завтовшки (утовшки, утовщ) та іменник в орудному 
відмінку — товщиною. Прислівник завтовшки виступає в сполученнях «завтовшки на + 
іменник», «завтовшки в + іменник», «завтовшки як + іменник». Наприклад: «В Мілані снігу 
на три метри завтовшки» (Леся Українка); «Оборонні стіни досягали в найбільш вразливих 
місцях понад вісім метрів завтовшки» («Нариси стародавньої історії Української РСР»); 
«Натовп колихнувся, дорогу дав Матюсі в коло. У шапці кудлатій, у руках ціпок сукуватий, у 
руку завтовшки» (Головко); «Снігу лежить на Ай-Петрі, мабуть, утовщ із півметра» 
(Нехода). 

Іменник товщина у формі орудного відмінка виступає в сполученнях «товщиною в + 
іменник», «товщиною до + іменник». Наприклад: «На столику Катерина розгорнула 
полотнину й показала з десяток шматків жовтого, як масло, сала, товщиною в три пальці» 
(Чорнобривець) ; «Це скло буде товщиною до тринадцяти міліметрів». 

Для вираження точної розмірної характеристики предмета вживають звороти і 
сполуки без прийменників. Наприклад: «Перед настанням морозів провели волого-
зарядковий полив по борознах і після цього накрили маточні кущі землею завтовшки 
двадцять сантиметрів» («Хлібороб України»); «По краях стелажа встановлюють рейки 
завтовшки три сантиметри» («Овочівництво закритого і відкритого ґрунту»). 

Прислівник завгрубшки в основному відповідає значенням і вживанням прислівникові 
завтовшки. Однак використовується він частіше в усному мовленні та в творах художньої 
літератури. Наприклад: «Між капустою пишалася темно-зелена коноплина, сама одна, 
широко розгалужена та дорідлива, завгрубшки внизу як держално коцюби» (Франко); «Під 
поперечною стіною стояло бюрко, завалене паперами й подертими книжками, прикуреними 
зверху порохом завгрубшки на палець» (Мартович); «Корчувальники» [трактори] легко 



виривали пеньки сантиметрів двадцять — п’ятнадцять завгрубшки» (Муратов); «Тоді вже 
сиди над книжками чи над якоюсь роботою, бо попруга батькова в долоню завширшки і в 
палець завгрубшки» (Стельмах). 

 
З а в ш и р ш к и  —  ш и р и н о ю  

Іменник ширина, як і згаданий уже іменник довжина, з яким він пов’язаний 
значеннєво, для вираження розмірної характеристики може вживатися у формі родового 
безприйменникового або знахідного відмінка з прийменником в (у). Наприклад: «...Поле 
близько кілометра в ширину» («Колгоспник України»); «І одбатував (князь.—В. Л.) собі 
невеличкий шматочок — аж ото від Тарабанова, де тепер Павлівка, та до Нещеретової 
долини в довжину, а від Телішових — аж оце по річку ширини — о!» (Хоткевич). 

Прислівник завширшки (уширшки, ушир) може вживатися в складі словосполучень 
для вираження як визначеної, так і описово-наближеної характеристики предмета за його 
шириною. Такі словосполучення вживаються значно частіше, ніж іменник. Наприклад: 
«Дніпро розкішно ллється більше верстви завширшки» (Нечуй-Левицький); «Десять сажнів 
завширшки битий шлях» (Старицький); «Хрещатик був колись тридцяти метрів завширшки, 
тепер став сімдесяти п’яти» (Кучер); «Лісок завширшки не більше як чверть кілометра» 
(Трублаїні); «До вікна можна дістатися тільки по дашку над ґанком, потім по карнизу в одну 
цеглину завширшки» (Панч). 
 


