
ТЕРЕЩЕНКО СВІТЛАНА 
СИНОНІМИ ТА «ПСЕВДОСИНОНІМИ» 

 
Культура мови особистості залежить від її свідомого ставлення до літературної норми, від 
виховання власного мовного чуття. Однією з ознак майстерного володіння мовою є 
доцільність і точність слововживання. Виразності, чіткості, образності викладу думки можна 
досягти, правильно використовуючи синонімічні мовні засоби. Проте досить часто мовці 
вживають так звані «псевдосиноніми», тобто слова, значення яких вони помилково 
сприймають як синонімічні. 

У мовній практиці спостерігаємо кілька типів «псевдосинонімів». Перший тип 
спричиняється таким лексичним явищем, як паронімія — звукова подібність слів. Так, 
пароніми поверховий і поверхневий іноді вживаються як синоніми, пор.: «поверховий погляд 
на суть проблеми» і «при поверхневому погляді на суть проблеми» (із ЗМІ). У другому 
прикладі треба вживати прикметник поверховий або один з його синонімічних варіантів, що 
подаються у Словнику синонімів української мови (К., 2000), а саме: неглибокий, 
неґрунтовний, обмежений, перебіжний, побіжний, дилетантський. Поверхневим вважається 
те, що розміщується чи перебуває, відбувається на поверхні чого-небудь, напр.: «Платина 
довго була єдиним каталізатором, який застосовується для поверхневого горіння» (з наук.-
попул. літ.). 

Другий тип «псевдосинонімів» — це певні словотвірні варіанти, що, як правило, не 
зафіксовані у нормативних джерелах — словниках, але активно функціонують в усній мові. 
Останнім часом синонімічний ряд сітьовий — сітковий — мережний доповнюється 
«псевдосинонімом» мережевий. Ознаку за значенням ‘який являє собою сукупність яких-
небудь шляхів, ліній та ін., розташованих на певній території’ або ‘такий, що нагадує своїми 
обрисами багато схрещених ліній’, ‘який виробляється із сітки’, передаємо прикметником 
сітковий, рідше сітьовий, напр.: система сіткового планування, сітковий завод, сітьове 
загородження. Значення ‘який вказує на сукупність однорідних закладів, систему 
комунікацій’ сучасні словники передають прикметниками мережний і сітковий, а також 
словосполученням з іменником мережа у родовому відмінку, як-от: мережний 
трансформатор, сіткова напруга, напруга мережі. Слово мережевий у нормативних 
джерелах української мови не засвідчене. 

Третій тип так званих «псевдосинонімів» трапляється в навчальних текстах, словниках, 
коли загальновживані слова наводяться у синонімічних рядах термінів без обмежувальних 
стилістичних ремарок. Так, у деяких словниках навчального типу на позначення ‘осіб, які 
займаються бізнесом’ подано синоніми бізнесмен, ділок, комерсант, верховода, підприємець 
(Іфтемічук В., Іфтемічук М. Економічний словник-довідник. — Чернівці, 1997). А втім, у 
сучасних тлумачних словниках лексема ділок обмежується у вживанні ремаркою 
зневажливе: ‘той, хто спритно веде справи, переважно комерційні, вдаючись до будь-яких 
засобів досягнення мети’ (СУМ, II, 305). Значення слова верховода та ілюстративний 
матеріал до нього свідчать про іншу стилістичну конотацію та інше стильове 
функціонування цієї лексеми, пор.: «— Щось наших верховодів не чути, полякались, сидять 
по хатах, — сміялись люди»; «Зінько з Оверком — найзапекліші витівники, верховоди в 
хлоп’ячому гурті», а також пор. «верховоди сучасного бізнесу». Отже, наведені слова не 
можна ставити в один синонімічний ряд, коли йдеться про їх вживання у спеціальному 
контексті: у конкретній книжній чи нейтральній ситуації спілкування. 

Четвертий тип «псевдосинонімів» становлять слова, що за своїм лексичним значенням 
належать до різних синонімічних рядів, але мовець вживає помилково одне замість другого. 
Так, можна почути: «У його характері присутні негативні риси» або «У творах письменника 
був присутній реалізм». Тут слово присутній в обох випадках вжито не зовсім точно. Цей 
прикметник має кілька значень: 1) ‘який перебуває в якому-небудь місці в певний час’; 
2) ‘який є, існує в чому-небудь, десь наявний’, напр.: «Це дуже добре, що якраз присутній 
Борис Іванович, бо ця справа стосується, напевно, і його», «Думка поета присутня в кожному 



рядку». Сучасна літературна норма рекомендує використовувати слово присутній у першому 
значенні, а також у значенні іменника ‘той, хто перебуває в якому-небудь місці в певний 
час’, пор.: «Присутніх при обговоренні важливого питання було багато». Слово присутній, 
як засвідчує згаданий Словник синонімів української мови, входить до синонімічного ряду 
наявний, існуючий, члени якого мають певні відтінки у значенні: наявний науковий потенціал 
країни, існуюча (чинна) система податків. 

Отже, присутній є «псевдосинонімом» до слів властивий, характерний, притаманний, що 
вживаються у значенні ‘звичайний для кого або чого, когось або чогось’, пор.: «Романтизм 
вивітрюється, його виганяють навіть з найбільш властивих меж кохання» (С. Васильченко); 
«Мішель йшов повільно, ліниво перевалюючись з ноги на ногу — такою характерною для 
моряків усіх флотів ходою» (Ю. Смолич); «М. Рильському завжди були притаманні любов 
до людини, природи» (з журн.). Тому в першому з наведених раніше прикладів замість слова 
присутній треба було вжити синонім наявний, а саме: «У його характері наявні негативні 
риси», у другому — один із варіантів іншого синонімічного ряду — властивий — 
притаманний характерний, як-от: «Творам письменника властивий (або притаманний) 
гумор». 

Загалом можна відзначити, що причиною виникнення «псевдосинонімів» у мові є 
неточність слововживання, незнання закономірностей лексичної сполучуваності слів, 
стилістичних та стильових обмежень у функціонуванні слів-синонімів. 
 


