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ВЖИВАННЯ СИНОНІМІЧНИХ ДІЄСЛІВ ЛІЧИТИ — РАХУВАТИ 

 
Лічити і рахувати — це слова-синоніми, що мають значення «встановлювати кількість 
предметів». Наприклад: «Він такий тямовитий, що вже сам до тисячі лічить» (Стельмах); 
«Санітар вирішив не ворушитися. Він почав рахувати: один, два, три, чотири, п’ять, шість... 
Відраховував секунди» (Трублаїні). 

У цьому загальному, об’єднувальному значенні обидва слова рівнозначні. Крім того, яік 
синоніми ці дієслова виступають у ряді інших, частковіших значень. Зокрема, вони 
вживаються як рівноправні у значенні «знати назви і послідовність чисел, уміти робити 
арифметичні дії», щоправда, рахувати дещо переважає над лічити. Пор.: «Хлопчик 
Андрійко не вмів рахувать, ні віднімать, ані додавать» (Первомайський); «— Левка навчила 
читати? — Він такий тямовитий, що вже сам до тисячі лічить» (Стельмах). У значенні 
«робити які-небудь підрахунки, розрахунки, зокрема, точні, пов’язані з бухгалтерським 
обліком» усталилося дієслово рахувати (пор. рахівник, рахівниця, розрахунок і под.). Воно 
властиве здебільшого мові нейтральній, офіційно-діловій. На відміну від цього, слово лічити 
притаманне поетичному мовленню і часто входить в образні вислови. Пор.: «Лічу в неволі 
дні і ночі, і лік забуваю» (Шевченко); «Пройшли літа, минулися — я їх не лічила» 
(Чубинський); «Крізь гони, крізь гони Боєць помчить. Лічи патрони, Ран не лічи!» (Бажан); 
«Вдова зіщулилась на дні [схованки] і серцем вибухи лічила» (Стельмах). 

Дієслово лічити, як експресивніше і з більшим емоційним забарвленням, часто передає 
враження розмовного, невимушеного мовлення у художньому стилі. Пор.: «Один перелічує 
шибки на вікні, а друга лічить піщинки на долівці» (Квітка-Основ’яненко); «Чого це ти, 
паніматко, так пильно дивишся на стіну? Чи мухи лічиш, чи що?» (Нечуй-Левицький); «Я 
лежу на возі горілиць і зорі лічу, віз колихається, конюшина пахне» (Томчаній). Характерно, 
що дієслово лічити утворює низку експресивних фразеологізмів: «Копійка любить, щоб її 
лічили» (з нар. уст); «Курчат восени лічать» («Українські народні прислів’я та приказки»); 
«Вилазь, вилазь лишень; я тобі ребра полічу, як ніхто тобі їх не лічив» (Панас Мирний). 

У стійкому словосполученні лічити (рахувати) на [по] пальцях правомірним є вживання 
обох дієслів-синонімів: «Комбат став лічити на пальцях. Своїх сталінградців він знав усіх до 
одного» (Гончар); «Аліна і Костомаров рахували вже по пальцях не місяці і не тижні, а дні, 
які лишилися до весілля» (Іваненко). 

Обидва слова однаково розкривають значення «визнавати когось, щось ким-, чим-небудь; 
вважати за кого-, що-небудь». Пор.: «— Та ти переродилася, Ялино, і виросла за ці два дні, а 
я тебе дитиною лічив!» (Карпенко-Карий); «Колись Ярема лічив себе лемком» 
(Загребельний); «Рахувати його за постійного члена нашої сімки важко» (Яновський). 
Дієслово рахувати зрідка, в діалектному мовленні, здатне виступати в ролі вставного 
модального слова або конструкції: «Гуцул особливо боляче відчував ту ганьбу, коли його — 
ґазду рахувати!— вели через усе село в кайданах» (Хоткевич). 

Як абсолютні синоніми слова лічити й рахувати іноді вживаються в значенні «брати до 
уваги, враховувати». Пор.: «Мені за цей час нічого веселого не трапилось, коли не лічити 
веселого сонця і моря» (Леся Українка); «Шевченко взагалі нікого й нічого не перекладав, 
принаймні до нас не дійшли його переклади, якщо не рахувати уривків із «Слова о полку 
Ігоревім» (Рильський). 

Значення «розраховувати на кого-, що-небудь» передає лише дієслово рахувати, 
звичайно з відтінком застарілості: «Я ревно притягатиму других до роботи над словником, і 
взагалі Ви можете на мене рахувати» (Кримський); «Путята міг рахувати на яких дві-три 
тисячі ратників з-поза Києва і вдвоє стільки з самого города» (Опільський). 

Як бачимо, слова лічити і рахувати не виступають абсолютними синонімами в усіх їх 
значеннях. Крім того, вони різняться і стилістичним забарвленням, уживаючись у певних 
сферах мовлення. Рахувати здебільшого характерне для нейтральних стилів, а лічити 
переважає в афективному мовленні — розмовному та художньому стилях. 



 
РОЗТАШОВУВАТИСЯ — РОЗМІЩУВАТИСЯ — ЗНАХОДИТИСЯ 

 
Дієслова розташовуватися і розміщуватися у значенні «займати яке-небудь місце» стоять в 
одному синонімічному ряду. Пор.: «Попід руками шниряла малеча, пролазила поперед і 
розташовувалась на підлозі» (Головко); «З веселим гамором дітвора розміщувалась навколо 
рядна» (Донченко). Коли йдеться про влаштування на відпочинок, нічліг, постійне 
проживання тощо, перевага надається дієслову розташовуватись. Напр.: «На другий день 
перевезла Мотря скриню до Семена й розташувалась у Семеновій хаті, як справжня 
господиня» (Коцюбинський); «Запросивши гостя розташовуватись, як дома, [Павло] зник 
розпорядитися, щоб подали їм вечерю сюди» (Головко). У цьому значенні не виключене 
вживання й слова розміщуватись, але переважно у формі доконаного виду. Пор.: «Не 
встигли розміститись у вагоні, як рушив поїзд» (Смілянський); «Хлопці розмістилися в 
гуртожитку» (Ткач). 

Слово розташовуватися вживається й тоді, коли виникає потреба передати 
місцезнаходження, базування противника, табору, штабу і т. ін. Наприклад: «Штаби й тилові 
бази, які в польових умовах, згідно з статутом, розташовувались на певній відстані від 
фронту, зараз дістали можливість базуватись біля самого переднього краю, в сусідніх 
кварталах» (Гончар); «Вона [дивізія] повернула на південь і почала розташовуватись на 
вихідних позиціях» (Тютюнник); «Кочовища розташувалися в далекому Семиріччі» 
(Тулуб). Це значення частково реалізує і дієслово розміщуватися. Пор.: «Американські 
війська і воєнні бази розміщуються в найбільш важливих пунктах капіталістичного світу» 
(«Програма КПРС»); «Кінні дружинники розмістилися в кріпості, в Судиславовому дворищі 
та в дворищах бояр, які повтікали з Бенедиктом» (Хижняк). 

Дієслово знаходитися (тільки недок. вид), яке виступає частковим синонімом до 
названих слів, має звичайно значення постійного або тимчасового місцезнаходження, 
місцеперебування, проживання кого-небудь: «Оглянувшись кругом себе, я подумав, що 
знаходжусь в якомусь музеї церковної старовини» (Нечуй-Левицький); «Я тепер 
знаходжусь і проживаю у Таврії, служу в багатого німця» (Стельмах). У цьому значенні 
воно синонімічне дієслову перебувати. Пор.: «Тоді Франко перебував з своєю сім’єю в селі 
Нагуєвичах, під Дрогобичем» (Стефаник); «Пушкін, перебуваючи на Україні, добре бачив, 
що так же само, як страждав російський народ, тяжко терпів і народ український в 
кріпацькій своїй неволі» (Тичина). 

Значно рідше словом знаходитися передається вказівка на місцезнаходження конкретних 
неживих предметів. Напр.: «Татку, прошу Вас, напишіть, де знаходяться ключі» (І. Вільде); 
«Є земля, що з неба впала, а є, що у воді пропала. От наша саме і знаходиться під водою» 
(Стельмах). 

Якщо йдеться про географічні координати населеного пункту чи якогось іншого об’єкта, 
про астрономічні координати небесних тіл і т. ін., то перевага надається дієслову 
розташовуватися. Напр.: «Тутешні хутори часто розташовуються на невеликій відстані 
один від одного» («Народна творчість та етнографія»); «Містечко розташувалось у балці 
форми кривулястого рогу і, мабуть, тому й прибрало назву «Кривий Ріг» (Досвітній); «В 
балці розташувався хутірець Свистунівка» (Панч); «Спостерігаючи небесні світила, ми 
помічаємо, що вони по-різному розташовуються відносно площини горизонту» 
(«Астрономія»). 
Дієслово розміщуватися у цьому значенні майже не вживається, а слово знаходитися 

виступає рідко. Пор.: «Опівночі Бутаков визначив координати своєї стоянки від 
Грінвічського меридіана, потім вирахував точне місце, де знаходиться дельта Амудар’ї» 
(Тулуб); «Найкращий зв’язок з космічним кораблем здійснюється тоді, коли Сонце, Земля і 
корабель знаходяться на одній прямій» («Наука і життя»). 

Словом розміщуватися передається здебільшого вказівка на адресат якої-небудь 
організації, закладу або на конкретне приміщення, в якому функціонують організація, 



заклад, установа тощо. Наприклад: «Обласне управління водного господарства розмістилося 
на гомінкій вулиці з ніжною і зовсім непідхожою назвою — Каштанна» (Чабанівський); 
«Їхати треба через Грунь, рибальські ліси, мимо села Журавного, що мріє хатами у глибокій 
долині, далі — піски, соснові бори, Ворскла, монастир на горі, в якому розмістилася дитяча 
трудова колонія» (Тютюнник); «На проспекті Леніна в місті Миколаєві височить новий  
4-поверховий будинок. У ньому розмістилася міжміська телефонна станція» («Радянська 
Україна»). 

Як бачимо, вибираючи потрібні слова-синоніми, слід ураховувати лише часткове 
перехрещення їхніх значень. 

 
ПОШИРЮВАТИСЯ — РОЗПОВСЮДЖУВАТИСЯ 

 
Частотність уживання дієслів поширюватися і розповсюдоюуватися у мові різна, що 
зумовлюється ширшою семантикою першого слова. Зокрема, дієслово поширюватися 
переважає, коли треба передати значення «збільшуватися у розмірах, ставати великим». 
Напр.: «В ті роки, коли Саксаганський з своїми друзями одержав право виступати в Києві, 
місто поширювалося в своїх рамках, прокладалися нові вулиці» (Мартич); «Заграва 
поширювалася, росла, розмотувалася в огненне кільце» (Качура); «Треба було збиратись на 
гасіння пожежі, що поширювалась з кожною хвилиною» (Гжицький). Те саме стосується й 
значення «ставати частішим у своїх проявах»: «Жорстокі репресії, які спрямовував царський 
уряд на революційну демократію, поширювались все більше і на Україні» (Мар’яненко); 
«Вірусний грип може поширюватися на великих територіях» («Хвороби дитячого віку»). 

Синонімом до дієслова поширюватися у значенні «охоплювати своєю дією, впливом все 
більшу кількість людей, предметів, явищ» виступає дієслово розповсюджуватися. При 
цьому в розповсюджуватися переважає відтінок дії активного суб’єкта (хтось 
розповсюджує щось), а в поширюватися — більша сполучуваність із абстрактними 
іменниками (інтерес, ініціатива тощо). Пор.: «Архієреїв розіслали по селах, бо штунда 
почала всюди розповсюджуватись і розкоренятись» (Нечуй-Левицький); «Починаючи з 40-х 
років XIX століття, в Росії широко розповсюджувалися матеріалістичні ідеї 
В. Г. Бєлінським, О. І. Герценом, М. Г. Чернишевським, М. О. Добролюбовим та іншими 
видатними мислителями і вченими» («Наука і суспільство»); «Та чи не з того дня, коли було 
винесене стягнення, на заводі почала поширюватися чутка: мовляв, і перші два досліди, а 
третій і поготів, заздалегідь були приречені на провал» (Шовкопляс); «Мабуть, ніде доцільна 
думка, свіжа ініціатива не поширюється з такою блискавичною швидкістю, як на фронті» 
(Гончар). 

Варто зауважити, що в словосполученнях типу поширюватися (розповсюджуватися) на 
кого, на що перевага надається першому слову. Напр.: «Глибокий інтерес Франка до 
російської літератури поширювався взагалі на всі її найвидатніші явища, на все те, чим 
прославила вона себе в світі» («Радянське літературознавство»); «При згадці самого імені 
Оленки суворі обличчя вояків світлішали, і не було тут такого, на кого б не поширювалась її 
влада — влада любові» (Гончар); «Діяльність Ради Економічної Взаємодопомоги в 
організації колективного економічного співробітництва поширюється поки що не на всі 
соціалістичні країни» («Комуніст України»); «— Хороше сказано, — поправив Григор. — 
До того ж положення це розповсюджується не тільки на окрему особу, але навіть на цілу 
громаду» (Головко). 

Однаково часто зустрічаються і пасивні форми аналізованих дієслів: «Шевченкове слово 
було заборонене. Але його твори знав народ. Вони поширювались усно, переписувались 
відомими діячами і невідомими переписувачами» («Радянське літературознавство»); 
«Важливим засобом революційного впливу більшовицької партії на маси були революційні 
прокламації, які друкувалися і поширювалися підпільними партійними організаціями» 
(«Народна творчість та етнографія»); «Є свідчення, що в списках розповсюджувався 
«Кобзар» на Кавказі» (Тичина); «Повість «Лихі люди» розповсюджувалася серед селян, 



вносила свій вклад у справу поширення революційних думок» («Радянське 
літературознавство»). 

У двох випадках можливість використання слова розповсюджуватися замість 
поширюватися взагалі виключається. Це, по-перше, коли йдеться про розширення кола 
інтересів, світогляду якогось образу тощо. Напр.: «Коло громадських інтересів [у творчості 
М. Рильського] поширюється і виходить на обрії загальнонародних інтересів» (Малишко); 
«Однією з прикмет творчості Лесі Українки є своєрідна міграція мотивів і образів ранньої 
лірики в писані пізніше драматичні твори, де ці мотиви й образи поширювались і 
поглиблювались» («Вітчизна»). По-друге, коли говорять про швидкість проникнення звуку, 
світла тощо. Пор.: «Світло поширюється з швидкістю 300 тисяч кілометрів на секунду і 
доходить від Сіріуса до Землі протягом дев’яти років» (Богомолець); «Неподалеку щось 
ліниво обізвалось, потім той звук почав наростати, поширюватись, досягнув острова» 
(Збанацький). 

Таким чином, хоч слово розповсюджуватися у багатьох випадках є синонімом до 
поширюватися, але все ж сфера його вживання вужча. 
 
 

 


