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П ЕРЕДМ О ВА  ВІД А ВТО РА

Діалект, а ми його надишем 
Міццю духа і огнем любови 

І нестертий слід іюго шпиіием 
Самостійно між• культурні мови 

Іван Франки

'слави, Чорні Ослави та Чорний Потік 
сусідять між собою  і створюють своєрідний трикутник 
на межі Надвірнянщини з Коломийщиною та 
Косівщиною. Етнограф С. Витвицький у монографії 
«Про гуцулів», перелічуючи гуцульські села Чорний 

Потік, Білі та Чорні Ослави, о б ’єднує їх однією назвою -  Ослави. В різних 
історичних джерелах події в цих селах висвітлюються так, що інколи важко 
визначити, в якому конкретно із цих сіл вони відбувалися.

В селах зберігається гуцульське коріння -  народні звичаї та обряди, 
традиційні ремесла, архітектура, культура й мистецтво. Слід відзначити, що ця 
частина Гуцульщини століттями перебувала під юрисдикцією різних держав -  
Австро-Угорщини, Польщі, пережила загарбання територій німецькими, 
угорськими, румунськими військами у роки Першої та Другої світових воєн. 
Тому й цілком природно, що у звичайній розмовній мові ославчан можна знайти 
впливи фольклору та мови цих країн.

При укладанні словника автор намагався щонайповніше забезпечити збір 
говіркового матеріалу і використав, насамперед, власні знання рідної говірки, 
так само й діалектні записи, передусім від рідних батьків, а також односельців, 
жителів сусідніх сіл, старожилів. Вивчені спільні елементи у говірках сусідніх 
сіл, зокрема Лючок та Березовів Косівського району, Заріччя, Делятина 
Надвірнянського району.

Зазначу, що не дивлячись на щільність розміщення цих сіл, мають місце 
відмінності у вимові окремих слів, зокрема: у наголосі -  Анно, Анто 
(вживаються тільки в с.Чорні Ослави, рідше в с. Чорний Потік); у назві 
предметів -  ш пінька (тільки в с.Чорні Ослави), цсркова (тільки в с. Білі 
Ослави) та ряд інших слів, до яких подано пояснення, у яких із цих сіл вони 
вживаються. Характерно, що у говірці жителів названих сіл домінує вимова 
букви и,а не е (вж инитисі, ож инитисі -  вженитися, диривйиний -  дерев’яний , 
зимльи -  земля).

У словнику застосовано буквосполучення ьи та йи: біньчьити -  неголосно 
мукати, тильи -  теля, бльиха -  бляха, листове залізо; визи -  шийний відділ 
хребта, докупити -  докуповувати, завйизаний -  зав’язаний.

Подається список умовних скорочень. Для багатозначних слів першими 
подаються найпоширеніші значення, після чого подано переносні.

Сподіваюся, що ця праця заохотить всіх небайдужих до рідного краю й 
материнського слова, спонукає до укладання таких словників в інших 
гуцульських селах, для пізнання мовного світу гуцулів, для створення великого 
гуцульського словника.

М ихайло Ш крумеляк



Гуцули (1902), мал. С. Обста

НАМ И СТИ Н КИ  МОВИ

У часи поспіху та поквапу ми так боїмося не встигнути :за світом, що 
несемося заплющивши очі та затуливши вуха. Заселяємо наш простір 
іноземними новотворами і не помічаємо крихітні чорнобривці біля рідної хати. 
Так і з нашими діалектами, яким у нашому сучасному світі залишається усе 
менше місця. Тому поява словників діалектної лексики завжди на часі. Адже 
вони не дають можливості розгубити дорогоцінні намистинки нашої мови, в 
яких збережена історія поселень та регіонів.

Перед нами -  «Тлумачний словник-довідник гуцульських говірок», в 
якому наведені слова гуцульської говірки з відповідниками літературною 
мовою та тлумаченням значення. Його об'єктом є слово як лексична цілісність 
із фіксацією фонетичних та граматичних особливостей, характерних для 
гуцульських говірок.

Гуцульські говірки -  один із говорів галицько-буковинської групи 
південно-західного наріччя, їх називають також східнокарпатськими. Вони 
поширені у південно-західних районах Івано-Франківської області, гірських 
районах, а також в Рахівському районі. Документальні джерела про історію 
Гуцульщини сягають 14-15 століття. Це край зі власною матеріально-духовною 
культурою, особливим побутом, неповторними звичаями та традиціями. І все це 
об ’єднано спільним говором, який чітко вирізняє Гуцульщину з-поміж інших 
регіонів України.

Характерні особливості гуцульських говірок можемо простежити на всіх 
мовних рівнях, особливо на фонетичному, морфологічному та лексичному. 
Досить часто вони співіснують з відповідними формами літературної мови, а 
також поповнюють, збагачують лексичний склад української мови.
Ці говірки мають давні традиції вивчення понад 150 років. Відрадно, що їх 
вивчення і дослідження триває і зараз.

Словник, упорядкований Михайлом Степановичем Шкрумеляком є 
науково-популярним виданням, призначеним для вчителів та держслужбовців, 
що працюють у діалектному середовищі, для тих, хто цікавиться розвитком 
рідної мови, хто вивчає фольклорні та етнографічні матеріали Гуцульщини. 
Також цей словник полегшить читання художніх творів, у яких автори 
використовують гуцульські говірки.

«Тлумачний словник-довідник гуцульських говірок» відтворює мовний 
образ гуцульських говірок і презентує онтологічно-духовні особливості їх 
носіїв.

Деркачова Ольга Сергіївни, кандидат філологічних наук, 
доцент Прикарпатського національного університету 
імені Василя ( 'тефаника



С П И С О К УМ О ВН И Х  С КО РО Ч ЕН Ь:

анат. - анатомічне 

бот. - ботанічне 

буд. - будівельне 

вет. - ветеринарія 

виг. - вигук 

військ. - військове 

вульг. - вульгарне 

геогр. - географічне 

дет. - деталь 

дит. - дитяче 

евф. - евфемізм 

єн том. - ентомологічне 

етногр. - етнографічне 

ж арт. - жартівливе 

ж ін. - жіночий рід 

закл. - заклинання 

заст. - застаріле 

збр. - зброярське 

зверт. - звертання 

згруб. - згрубіле 

здріб . - здрібніле 

зменш. - зменшене 

знев. - зневажливе 

зоол. - зоологічне 

інстр. - інструмент 

ірон. - іронічне 

істор. - історичне 

іхт. - іхтіологічне 

ков. - ковальське

крав. - кравецьке

кулін. - кулінарне

кушн. - кушнірське

лайл. - лайливе

ласк. - ласкаве

ліс. - лісогосподарське

мед. - медичне

мисл. - мисливське

м іст . - містичне

міф. - міфічне

мн. - множина

муз. - музичне

обр. - обрядове

образл. - образливе

одн. - однина

орн. - орнітологічне

паст. - пастуше

перен. - переносне значення

пестл. - пестливе

рідк. - рідкісне

слюс. - слюсарне

спол. - сполучник

ст ол . - столярське

техн. - технічне

ткац. - ткацьке

фізіол. - фізіологічне

церк. - церковне

числ. - числівник

шев. -  шевське

УКРАЇНСЬКИЙ АЛФ АВІТ

Аа [а] Бб [бе] Вв [ве] Гг [ ге] Гг [ге]

Дд [де] Ее [е] Єс [є] Жж [же] Зз [зе]

Ии [и] Іі [і] Її [ї] Йіі [йог] Кк | ка]

Лл [ел] Мм [ем] Нн [єн] Оо [о] Пп [не]

Рр [ер] Сс [ес] Тт [те] Уу[у] Фф [еф]

Хх [ха] Цц [це] Чч [че] Піні [ша] Щ щ [ща

Ьь [знак Юю [ю] Яя [я] 
м ’якшення]



ТЛУМ А ЧН И Й  с л о в н и к -д о в і д н и к  
ГУЦ У Л ЬС ЬК И Х  ГО ВІРО К

А
аби щоб
аби Бог боронив прохання про Божу 

поміч, засту пництво, опіку 
аби з теби пари ни було чути 

замовкни 
аби сі ни иригажьйло заст. про 

всяк випадок 
аби сі ни приказувало заст  аби 

такого більше не було, не 
повторювалося (про нещасний 
випадок)

аби так швидко помогло уживають 
як відповідь на запитання «нащо», 
«навіщо» (коли йдеться про ліки, 
зілля)

аби ті аби тебе, щоб тебе 
абйс аби ти, щоб ти 
абйсти аби ви, щоб ви 
абоде будь-де 
авто автомобіль 
авус заст. кінець
авушь виг. уживають для відганяння 

курей
ага виг. здогад, пригадування; еге, 

так, ясно, зрозуміло 
агі, агій виг. невдоволення, 

роздратування, обурення, подив, 
осуд, здивування, неприязнь 

ад пекло
адй виг диви, бач, ти глянь, поглянь, 

подивись, ось. оце, тут, там, отут, 
десь тут, де це 

адрие адреса 
адукат заст. адвокат

акафист, акаф іст черк  молитовно- 
хвалебна пісня на честь Ісуса 
Христа, Пресвятої Діви Марії та 
святих

акафист читати сварити, лаяти 
акурат якраз, точнісінько, саме 
альбо заст. так, або так 
алькогбль заст  алкоголь 
алярм тривога 
алярмово, алярмом негайно, 

швидко, дуже швидко, терміново 
аляски шев. тепле чоловіче або 

жіноче взуття зі шкіри та грубого 
сукна

амба виг. кінець, по всьому 
амінь церк. істинно так, хай буде так 
ам бняк кулін  амоній (розпушувач) 
ангил, ангіль ангел; маленька 

дитина 
андж інір інженер 
анджінірка жінка-інженер 
Андрея церк. апостола Андрія 

Первозванного (13 грудня) 
Андріїха дружина Андрія 
А ндрійови геогр. назва поля в 

с.Чорні Ослави 
аніруш  ні з місця, нерухомо 
аніш пента анітрохи, аніскільки 
Анни Зачатиї, іач ітьй  церк. свято 

Зачаття праведною Анною 
Пресвятої Богородиці (22 грудня) 

Анно зверт  Анно (тільки в селах 
Чорні Ослави і Чорний Потік) 

Аннуні Анна 
антерис справа

антирес інтерес, зиск, вигода.
користь, зацікавленість 

антиресний цікавий, оригінальний, 
викликає інтерес, вартий уваги 

антирисуватисі цікавитися, 
виявляти інтерес, намагатися 
дізнатися 

Антб зверт. Антоне (тільки в селах 
Чорні Ослави і Чорний Потік) 

Антосйха дружина Антона 
Антось Антон
антреминт, антримент заст.

чорнило
антриминтовий чорнильний (про 

колір)
ану виг спонукування до дії 
анциганити, анциґувати сварити 
анцйхрист антихрист, диявол; той.

хто не вірить у Бога, атеїст 
йіпіук, янцуг чоловічий костюм 
йпійка аптека 
аптикарь аптекар 
аптпкарька аптекарка 
арава згруб. багато людей 
Ардан церк. Йордан, Водохреща, 

Богоявлення Господнє. Хрещення 
Ісуса Христа (19 січня) 

арихметика заст. арифметика 
аркан гуцульський чоловічий танець 
арнарія заст. продукти харчування 

видані в кредит (в основному 
лісорубам) 

арніка бот. арніка гірська; гірська 
рослина, цілюща квітка 

афини, чорні ягоди бот. чорниці 
афинівка кулін. наливка, настояна 

на афішах 
афинник бот. місце, де ростуть 

афини 
ачуй виг. слухай, чуєш 
ашош звичайно, певна річ, авжеж, 

неодмінно

ая виг уживають, щоб заперечити 
чиюсь думку 

аякжи звичайно, певна річ. авжеж, 
неодмінно; ні, у жодному разі, 
коли б не гак

Б
ба спол. а, та. то 
ба се, ба то то одне, то інше 
баба мати батька або матері; баба, 

бабуся; стара за віком жінка; 
жінка-повитуха; образл. жінка; 
перші два вали трави, скошені з 
протилежних боків один на одного, 
якими починають кошіні; кулін. 
солодка випічка, яку випікають на 
Великдень; буд. пристрій для 
утрамбовування та забивання 
палей

бабец іхт. бабець-головач (річкова 
риба з великою головою родини 
бичкових) 

бабй, бовдурй тільки лін. і уст і 
хмари, що клубочагься після дощу 

бабйзна, бабйзнина заст  майнова 
спадщина по смерті баби  

Ьабнна Яма геогр. назва урочища в 
с.Білі Ослави 

бабине літо теплі дні на початку 
осені

бабій чоловік, який охоче виконує 
жіночу роботу (кулінарія, 
вишивання, прання тошо); боягуз 

бабка інстр. невелике металеве 
ковадло для клепання леза коси; 
бот  подорожник 

бабник чоловік, ласий до жінок;
ловелас 

бабнота згруб.. мн. жінки 
бабрати, бабрагисі ритися пальцями 

рук або виделкою у страві, що



знаходиться у мисці; 
перемішувати, м ’яти руками що- 
небудь, порпатися в чомусь 
брудному 

бабулькй повітряні кульки на воді 
під час дощу; бот. насіння 
картоплі, утворене після її цвітіння 

бябчьйрь дерев 'яна частина 
пристрою для клепання коси, на 
якій кріпиться бабка 

бав'їт забавляють 
бавина заст. вид ниток для 

вишивання 
бавити розважати (людей); нянчити 

(дітей)
бавитисі дитячі забави; забавлятися, 

веселитися на гостині 
бавййнка мн. бав’їнкй невеликий 

бавовняний чи вовняний, теплий, 
середньої товщини відріз т канини, 
якою обмотують ноги, взуваючись 

багажі т ільки мн. домашні речі 
(одяг, постільна білизна та ін.) 

багакати, богакати церк. співати 
під час релігійних відправ (про 
священика, дяка): співати не до 
ладу, негарно 

багно болото, драговина, мочар, 
болотиста місцевість, трясовина 

багнути дуже чогось бажати, хотіти 
бадати мес), оглядати, обстежувати, 

слухати хворого 
бадйлі, бйлі, билині товсті стебла 

високих трав’янистих рослин, 
бадилля 

бадьй бус) велика ємкість для 
приготу вання розчину 

бадьб, батько образл. чоловік, який 
народився не у гірській місцевості 

базарувати, базарю вати  
ярмарку вати 

базь, базько, басько пестл. кличка 
барана

базька, баська пестл. вівця 
байбарак крав  , зменш  

байбарачй на,петик , питичйна
короткий чоловічий або жіночий 
верхній одяг із чорного або сірого 
домотканого сукна 

байда великий шматок хліба 
байка нехай; чутка, дурниця, 

дрібниця, нічого важливого; 
розповідь, неймовірна історія; 
казка; ткац. фланелева тканина 

байкувати говорити, розмовляти 
байнит збр. багнет 
байи, беґш грунтовка, політура, 

якою наводять відтінки і колір на 
дерев’яних виробах 

бакал скляний кухоль з ручкою (для 
пттва)

бакеретво розбишацтво, 
гультяйство 

бакір, батір здріб. бакірйна , 
батірйна батяр, гультяй, 
розбишака, шибеник, волоцюга, 
розпусник, авантюрист 

бакірувати, батіруватн вести 
гультяйське життя 

балабонити ,белем онити , 
белендіти, базікати образл 
говорити дурниці, нісенітниці 

балабух невеликий круглий хліб з 
білого борошна 

баламкати дзвонити у великий дзвін 
баламутити спантеличувати, 

вводиіи  в оману, сіяти неспокій, 
підбурювати 

балбее образл. невихований чоловік 
балія широка й низька жерстяна 

кругла посудина, ванна, яку 
використовують для прання 
білизни

балта інстр. важка.тупа сокира

баль бал, гостина, забава з 
частуванням і розвагами 

бальон, ббмка м'яч 
бальонівка заст  широка 

велосипедна шина 
балюватнсі забавлятися на гостині, 

веселитися 
бамбетлі, бомбетлі, бомбетнль  

розкладна лавка з пору чнями та 
спинкою для сидіння і спання 

бамбурити, гаратати, періщ ити, 
латати, лупити, парити, прати 
бити, лупцювати, гамселити 

бамкати, бемкати видавати глу хий 
звук (про дзвін) 

бандаж мед. бттнт 
бандйгі вигадані веселі історії.

небилиці, теревені 
Липлйгі гнутії розповідати веселі 

історії, жартувати 
бяндижувати мед. бинтувати 
бяндблі бот. тичкова квасоля з 

великими плодами 
банічок казанок 
банкрот банкрут 
банно сумно, тужно 
банськйй етногр. житель с.Баня- 

Березів на Косівщині 
банти підвішені жердини в курнику, 

на які на ніч сідають кури; заст  
місце на горищі (де немає комина) 
для копчення м'ясних виробів 

бантина, «я. бантині буд. 
поперечина, яка з ’єднує дві крокви 
у верхній частині (зсередини), 
стаючи однією зі сторін 
утвореного трикутника 

бантувати буд. з 'єднувати навскіс 
брусом, дошкою, планкою 
будівельну конструкцію для 
падання їй стійкості

банувати сумувати, тужити, 
горювати 

бануш , банош  кулін. кукурудзяна 
каша, зваретіа па солодкому молоці 
зі сметаною та маслом, присипана 
зверху бринзою 

баньик чавунний казан, котел; шев 
розумово недорозвинена особа 

баньйни мн . ет ногр . обрисі жителі 
с.Баня-Березів на Косівщині 

банька металевий бідончик 
Банькй геогр. скорочена назва 

с.Баня-Березів на Косівщині 
банькй м ед .. мн банки 
бараба образл. нахаба, грубіян, 

розбишака; заст. робітник- 
чужинець 

барани тільки мн. білі пінисті хвилі 
на гірській річці 

баранічий баранячий 
баранчик кулін. випічка у формі 

баранчика; молодий баран 
барахлйтн працювати з перебоями, 

неякісно
барахло, манаткі, ліонді і.-руб. речі 

( про одяг) 
барва ворс (переважно на ліжнику) 
барда, гопір інстр  широка сокира 

для обтісування дерева, загострена
з одного боку 

барилочка невелика дерев 'яна бочка 
барйтмсі довго десь перебувати, 

затримуватися 
бариш  перший знайдений білий 

гриб
бариш івне нагорода за 

посередництво 
бариш ник, барнш івнйк посередник 

купівлі-продажу 
бархіт ткац. фланель 
бархітовий ткац  фланелевий



басалйга довгий шматок ковбаси 
басараб ет ногр  молдаванин 
Басарабія Молдова 
басарабка етногр  молдаванка: 

заст . ткац. велика напіввовняна 
хустина молдавського 
виробництва 

батарійка, лямпка, лямпічка  
кишеньковий електричний 
ліхтарик 

батерія батарейка, елемент 
живлення 

батчьйнка образл жінка, яка 
народилася і виросла не у гірській 
місцевості 

батюга ірон. великий батіг 
бахкати, бехкати стріляти, гримати, 

ударяти чимось важким, 
створюючи гучні короткі звуки 

бахур, бахлрйна, бахурец, 
бахурчук, мн  бахурй знев 
хлопчина, підліток 

бахурйці дівчина, яка поведінкою 
схожа на хлопця 

бахурищ и знев. неприємний на 
вигляд підліток 

бахурнота знев. група хлопців- 
підлітків 

б а х у р ь й чи й х л о п ч ач и й 
бацули гроші
башталйга товстий шматок хліба, 

сала тощо 
баюр шнур із вовняних ниток, яким 

зав'язують биеаги. запаски тошо 
банти дит , пестл., рідк. спати 
бебнхі ш/ анат  нутрощі 
бевха кулін пісний капусняк, 

заправлений куку рудзяним 
борошном 

бега сучкувата колода, яку важко 
розрізати або розколоти

без бот. бузок 
безовий бузковий 
бейла образл. нерозумна людина, 

недотепа 
бемкати видавати звук (про дзвін) 
бервп барви
берда, бердо, рйпа прірва, провалля, 

стрімкий обрив, пропасть 
берисг б от. водостійке дерево 

твердої породи; в ’яз 
беріг берег річки; стрімкий схил;

гориста місцевість 
бесіда розмова, бесіда; говірка 
бескйд висока недоступна вершина 

гори, стрімка круча, кам'яні 
розсипи 

бефиль заст  звістка, новина 
бехнути стрілити; із розмаху кинути, 

гепнути чимось чи кимось 
бехнугитисі, всадйі исі, 

вцабанйтисі, вцибиніїтисі упасти 
(на землю), гепнутися 

бзина бот. бузина 
би аби, щоб
бйга стан сильного нервового 

збудження, неврівноваженості 
биговатий збуджений, 

неврівноважений, із часто 
змінюваним настроєм 

бйдзень, бйдзкавка, бйикавка  
знервований стан великої рогатої 
худоби через укуси овалів та 
бриндзарів (проявляється у 
найбільшу спеку) 

бидз-з-з-з виг. уживають, 
спонукаючи корів втікати від 
укусів мух 

бйдзкатисі, бйцкатисі паст  
оборона великої рогатої худоби 
втечею після укусу або дзижчання 
мух, овадів та бриндзарів

бизвладі безвладдя 
бизголов’ї  біда, нещастя, горе 
биздітник бездітник (про чоловіка) 
биздітникі сім'я, в якої немає дітей 
биздітниці бездітниця (про жінку) 
бизлгічний, бизлйчник  

безсоромний, безсовісний, лукавий 
бизлюді безлюдна, необжита 

місцевість; безлюддя 
бизпечитн запевняти, обіцяти, 

гарантувати 
бизпечний безстрашний; впевнений 

у комусь (чомусь), сповнений віри 
у когось (щось) 

бизпиристанку безупину, 
безперервно, постійно 

бизпорьйдок безпорядок 
бизпутний, бизпутнпк безталанний 
бизрога свиня 
бніручкий безрукий 
би ісонниці безсоння 
Бизсребника церк. св яю  

безсрібників та чудотворців братів 
Косми і Д е м ’яна (14 липня) 

бизстйжий безстидний, безсоромний 
бизчесний, бизчьйсник зухвалий, 

нахабний, який втратив честь 
бнзчісу раптово, моментально, 

передчасно 
бизщ асний нещасливий, 

безталанний 
бик мисл. самець оленя 
бикеритисі нахилятися на один бік 

(про завантажений снопами або 
сіном віз) 

бйлинь коротша рухома частина 
ціпа, яким б ’ють по снопі; образл. 
лайдакуватий молодий чоловік 

Пило здріб. бильце стебло, бадилина 
(про рослину) 

бйлці .ш/ щаблі (про драбину)

билькотіти бурмотати 
бйнда ткац шовкова кольорова 

стрічка 
биндзйна, бпнзйна бензин 
бирбинйні дерев'яна посудина 

видовженої форми з двома днами 
для зберігання бринзи; бочка 

бирвінок бот  барвінок 
бнреза бот. береза; церк. старший 

серед колядників (проводир) 
Бирезина геогр. назва кутка в с. Білі 

Ослави
биризньйк, бирпзнйк, бирізнйк Л І С

густий березовий молодий ліс або 
гущавина; березняк 

Биріїзови геогр. загальна назва сіл: 
Нижнього Березова, Середнього 
Березова. Виж ньою  Березова та 
Бані-Березова на Косівщині 

бнризун етногр  житель одного із 
сіл: Нижнього Березова. 
Середнього Березова, Вижнього 
Березова чи Бані-Березова 

биризунй ет ногр  загальна назва 
жителів Бирмзовів 

бириіунка ет ногр  жителька одного 
із сіл: Нижнього Березова, 
Середнього Березова, Вижнього 
Березова чи Бані-Березова 

биричії берегти
биркіш ь, биркец виг уживають для 

підтвердження перекидання (воза) 
биркульоз мед. туберкульоз 
бирліг барліг; мисл. зимове лежбище 

ведмедя: згруб неохайне ліжко 
бирфела заст., паст , техн. 

пристрій для підвішування і 
перевертання казана над вог нем 
під час виготовлення будза на 
полонині 

бйрчіга, бйрчьйта ягнята, вівці



бирь виг. у живають, підганяючи 
овець

бйрька пестл . дит  овечка 
бисагп тільки ми. дві торби і 

домотканого сукна або полотна, 
з'єднані між собою та стягнуті 
зверху шнуром (носять через плече 
або кладуть на коня): сакви 

бисажьйта зменш  бисагп 
бйсти аби ви, щоб ви (побажання) 
бйтн бандГігі, бити байдикі, бити  

бомкі байдикувати, вештатися, 
ледарювати 

бити поклін обр. вклонятися 
батькам перед тим. як брати шлюб 
(про молодих) та тоді, як 
забирають молоду до обійстя 
нареченого 

бити поклони молитися з 
поклонами, торкаючись чолом 
підлоги або землі 

бити ріп і бити задніми ногами (про 
коня) 

битьй биття
битьй серці мед аритмія 
бицйгіль заст., техн. мотоцикл 
бич п'яниця, ледар 
бичувати помагати конем 

(виконувати роботу); ледарювати, 
запивати 

бичьй бичок 
бичьіічий бичачий 
бишііга мед  нарив темно-синього 

кольору; бешиха, ружа 
бібковий кулін. лавровий (про лист) 
бібула заст. промокальний папір 
бігані бігання, біганина 
біганка , черевінка мед. діарея 
бігатиеі злучатися з бикоми (про 

корову, телицю)

бігме, бігми іа к і клятва віднесена 
до Бога: дійсно, насправді, саме 
так

бігом, вмах, зараз, махом, раздва, 
начьйс, цікаво миттєво, дуже 
швидко

біда лихо, горе, нещастя, важкі 
умови життя, велика неприємність; 
невиліковна хвороба; вередлива, 
примхлива, невдячна людина 

бідйти бідувати
бідкатисі розповідати комусь про 

свою біду 
біднечі убогість, злидні 
бідновато здріб. бідно 
білований який тривалий час 

бідував, прожив у нестатках 
бік сторона предмета: напрямок або 

місцевість у цьому напрямку : 
позиція, розуміння 

Біла кірнйці геогр. назва джерела, 
стру мок якого утворює межу між 
Білими і Чорними Ославами в 
частині лісового масиву 

білет, білет, заст. б іліт, білит  
квиток 

білйзнина білизна 
білині побілка
білити буд. проводити побілку 

будинків, внутрішніх приміщень: 
заст  вибілювати полотно, верети 

білйці зоол., мисл. білка 
білі мн.. бот. хрящ перцевий 

молочний. Умовно їстівний гриб 
білого кольору, при розламуванні 
виділяє біле молочко. Гриби 
споживають квашеними, дуже 
рідко смаженими після ретельного 
варіння. Придатні для збирання 
тільки до релігійного свята Іллі 
Пророка (2 серпня)

білки в очех мед. очне дно 
білобрйсий білобровий 
білуні білої масті корова; жарт..

образл. блондинка 
білши більше 
білішій більший; вищий 
більмо;мед. катаракта 
білявйна, білявка кохана дівчина;

світловолоса дівчина 
біннітко пестл. біднятко 
біньчьйти неголосно мукати (про 

корову, теля) 
бічи бігти
бііи, бйо виг уживають для 

підганяння коней 
бййкати, бйбкатн спонукати коней 

рухатись вперед, вигукуючи 
«бйн», «бйо» 

благий лагідний
благовісний який несе благу, добру 

звістку
Благовісник церк. Собор архангела 

Гавриїла (8 квітня)
Благовіїціні церк. Благовіщення 

Пресвятої Богородиці (7 квітня) 
благословіні благословення 
благословййти благословляні 
блендати плен гати 
бленькатисі, блеиькати вештатися 
блигейда волоцюга, ледар, нездара 
блйзитисі, блйжитисі наближатися 
близнйці близнючка 
близньйта, блйзніта близнята 
блимати, блискати моргати світлом 

(ліхтариком) 
блиск, блйскавиці блискавка 
блиха ентом. блоха 
блищьйтн блищати 
блищьйтисі блищатися 
блишьйчий, бліщ ьйчий блискучий 
бліги. бліяти бекати (про овець)

бліхарні бляхарня 
бліхарь бляхар, майстер, який 

робить дах, ринви тощо із бльихі 
бліховий, бліш інйй бляшаний, 

жерстяний 
бломба. гломба, гльомба пломба 
бломбувати, гломбувати, 

гльомбувати пломбувати 
блош тйці ентом. блощиця 
блуд п іст  помилка; міст, нечиста 

сила, яка збиває людину з дороги; 
статева розпуста, пияцтво 

блуд вчипйвсі міст, учепилася 
нечиста сила (про людину, яка 
заблукала) 

блудити блукати; втрачати розум 
блудник, ж ін  блудниці особи, які 

живуть неправедно, грішно 
блунькатн ходити. їздити без певної 

мети і напряму 
бльйха бляха, листове залізо, 

жерсть; форма для випікання хліба 
та солодкої випічки; металева 
заслінка до печі, у якій випікають 
хліб

бльйш ка бляшка, маленький 
шматок бляхи: жерстяна форма для 
випікання хліба, тістечок 

бльотчик заст  квиток (проїзний 
документ) 

блю за, бліозка кран, піджак 
блюзочка крав, жіноча блузка 
блю хнутисі упасти у воду 
блят товстий металевий лист 

кухонної плити 
бобовййнка б от  стебла бобу 
бовван, слудван образл. мовчазний 

чоловік: дурень, недотепа 
бовванй т ільки м н  густий туман у 

горах



бовваніти ставати замкнутим, 
мовчазним; стояти нерухомо в 
задумі

бовгарити паст, випасати велику 
рогату худобу на полонині 

бовгарь паст  пастух, який випасає 
велику рогату худобу 

бовгарька паст  загорода для 
великої рогатої худоби; паст  
палиця бовгаря; паст, невелике 
тимчасове приміщення для 
бовгаря; рідк. дружина бовгаря  

бовдур зламаний стовбур дерева;
образл дурень, недотепа, нероба 

бовдури чорні дощові хмари 
бовдуритисі хмаритися, збиратися 

на дощ
бовкнути згруб сказати щось 

незрозуміле або образливе 
бовтатнсі згруб. хлюпатися у воді 
бовч природна заглибина в гірській 

річці, придатна для купання 
Бог би ті боронив уживають як 

застереження від лихого, 
небажаного 

Бог з вами (тобов) вираження 
заспокоєння, переконання, що все 
буде добре 

Бог знаї де невідомо де: ніхто не 
знає де

Бог знаї доків невідомо до якого 
часу, перев. дуже довго 

Бог знаї куди невідомо куди; ніхто 
не знає куди 

богатий багатий 
богатіти баг атіти 
богато багато
богатство, багацтво багатство 
богацькин багацький 
богач багач 
богачка багачка

богдай бодай, принаймі 
Богородиці церк. Успіння Пресвятої 

Богородиці (28 серпня); Різдво 
Пресвятої Богородиці (21 вересня) 

боднарити виготовляти дерев’яні 
бочки, цебри; бондарювати 

боднарь бондар
бодні дерев’яна діжка, звужена до 

верху, для зберігання соленого 
сала, копченого м ’яса, муки, для 
квашення капусти, огірків 

Божи помагай вітання при зустрічі з 
людиною, яка працює 

Божий чоловік людина, яка живе за 
Божими заповідями 

Божинька, Ббзя дит. Син Божий. 
Матір Божа або один із Святих, 
зображені на іконах 

боґіг, а боні виг. а, ага, справді, до 
речі (уживають, раптово згадавши 
щось або когось) 

бойкйні етногр. бойківчанка 
Бойків геогр. назва урочища на межі 

сіл Білих і Чорних Ослав та 
Чорного Потоку 

бокс шев найвищий гатунок 
вичиненої з використанням солей 
хрому шкіри, із якої шиють 
чоботи, куртки, рукавиці тощо 

боксір, боксер збр. кастет 
боксові пошиті з найвищого гатунку 

шкіргг; хромові (про чоботи) 
бокувати сторонитися, уникати 

зустрічей, спілкування 
ббкш і дет. металева втулка в колесі 

воза
бола мед. хвороба, тяжка недуга, 

слабість
болотіний болотяний, забруднений 

болотом 
болотьй суцільне болото

больйголова, бульйгрнва бот
болиголов (отруйна трав 'яниста 
рослина) 

больйчий болючий 
больйчка .мед. нарив: болячка 
бомбон китиця кулястої форми на 

спортивній шапці 
бомборосити, бомкотіти, бумкотіти  

знев. бубоніти собі під ніс. 
говорити нерозбірливо і неголосно, 
висловлюючи невдоволення 

бомбочка заст  ялинкова прикраса \ 
формі кулі 

бондюх, бендюх анат  коров'ячий 
або свинячий шлунок 

борак, бурак бот. буряк 
боракбвий буряковий 
борачйні бурякова гичка, бурячиння 
борачкбвий темно-червоний із 

синюватим відтінком 
борачок бурячок
борачьйнка кулін. бурякова закваска 

для борщу; самогон із буряків 
бордей бордель 
борзий заст., рідк. швидкий 
борзо заст. швидко 
борпк заст .інстр. свердло 
бориш катисі мірятися силою 

рогами (про корів, баранів, козлів); 
розкидати рогами з копиці сіно 
(про корів) 

борідка задній кінець сокири 
бормашйна техн  , інстр. дриль 
бброзда скиба 
боронйтисі захищатися.

оборонятися 
Борсук геогр. назва урочища в с.

Білі Ослави 
Гібрши скоріш, швидше 
Лорьйн бур'ян 
босаком, босяком босоніж

ботей паст., кіст, отара овець 
боти гумові низькі, до щиколотки, 

чобітки 
бохаїїин, буханки, буханка  

буханець хліба 
бочйттісі скошувати очі, згинаючи 

голову вниз або вбік (про корову, 
яка б 'є  рогами); гніватися на 
когось 

бочівка невелика бочка 
бояри весільні гості нареченого - 

чоловіки, які разом із ним ідуть по 
наречену 

бражка брага: шев. погане 
товариство 

брай інстр  грубий буковий кіл і 
одного боку гладко затесаний 
(схожий на макогін), яким 
набивають у бочку бриидзю або 
капусту

брак на серни меч) серцева хвороба 
брама ворога з дашком 
братанич син брата: племінник 
братаничка, браіан к а дочка брата.

племінниця 
брати наперед себи глузувати, 

брати на посміх 
браті браття, брати 
братова дружина брата 
братрура духовка 
братчик бот  фіалка триколірна 
бренькати, бріиькати невміла гра 

на струнному музичному 
інструменті 

брйдйтиеі гидувати, відчувати 
огиду, відразу 

брижі нерівності на тонкій поверхні 
коси після клепання 

бризгльйк намоклий кусень дерева 
брикати бігти навскач (про худобу)



брикнути упасти, перекинутися (про 
людину)

бриндзарь ентом. велика комаха, 
яка своїм дзижчанням та укусами 
дошкуляє великій рогатій худобі 

брйндзі кулін. протертий солений 
сир довгого зберігання; бринза 

бриндзолі шев. шкіряна смужка між 
підошвою і верхньою частиною 
взуття

бриніти починати достигати (про 
ягоди, фрукти, зернові культури); 
дзижчати (про муху) 

брннькотітн, бринчьйги бринчати 
брйстн іти водою 
брихати говорити неправду 
брихач брехун
брихньй, бріхньй, брихня, бріхня  

лііі бріхні неправда, брехня, плітки 
брГшкати бризкати 
брйцкатисі бризкатися 
брйцкн т ільки мн. бризки 
брич інстр. гострий ніж, зроблений 

з коси; бритва 
брід мілке місце в потоці або на ріці, 

де можна перебристи на другу 
сторону

бріньйк образл житель с.Чорний 
Потік

бріфташка портмоне; невелика 
чоловіча сумка для грошей та 
документів 

бріхонниці брехунка, пліткарка 
бровнік збр., заст. пістолет системи 

браунінг 
броиак рюкзак 
брукі крав ватні штани 
брукова бот. бруква 
брус інстр брусок; буй обрізні 

пиломатеріали товщиною від 50мм 
і більше

брусторський етногр. той, який 
народився у с.Брустори на 
Косівщині 

буба, зменш  бубка дит , мед  
невеличка подряпина на тілі чи 
прищ 

бубинт муз. бубон 
бубніст, бубністий той. що грає на 

бубні
бубоніти образл. монотонно, 

нерозбірливо говорити, бурмотіти 
бувало було (уживають у розповідях 

про давнину) 
буга згруб., образл дуже повний 

чоловік; розумово відстала людина 
бугдинь несвятковий день; будень 
буда собача будка
буджарні, бужарні невелика будівля 

для копчення м ’ясних виробів; 
копгильня 

буджений, буж еннй копчений 
будж инйна, будж инйці, бужинйна  

кулін. копчене м ’ясо , балик 
будж ьйти, бужьйти будити 
будз кулін. напівтвердий, з овечого 

або коров'ячого свіжого молока 
сир, з якого роблять бринзу 

будзік будильник 
буди досить 
будйти кулін. коптити 
будйтисі коптитися 
будова буд. будівля 
будуватисі будувати власний 

будинок 
будучий майбутній 
будьйк бот  будяк 
буждигарні заст. накурене 

приміщення; стара дрантива хата; 
буцегарня 

бук бот. бук (твердої породи 
дерево); прут

ч

буката заст. велика скибка, грудка 
(про хліб, сир або масло) 

букіт букет
буковий жир насіння бука 
Буковина геогр. назва урочища в с.

Білі Ослави; буковий ліс 
булька пухир (під час дощу) 
булькотіти булькати (про страву під 

час варіння) 
бунда крав, верхня одежа з грубого 

сукна 
бунт бунт, протест 
бурі буря
буркало яма. заповнена водою 
буркі тільки мн. жіноче, рідше 

чоловіче високе сукняне зимове 
взуття, утеплене ватином, яке 
носять з калошами 

бурмило огрядний чоловік 
буртихатнсі ритися у речах 
бурчьйти бурчати, висловлювати 

невдоволення; утворювати 
перекотисті звуки (у животі) 

бусь дит . виг. застереження від 
небезпеки отримати травму 

бусьок, бузьок орн. лелека 
бутей заст . рідк. отара овець 
бутнн ліс лісорозробка 
бутиньйр ліс  лісоруб 
бутіти образл. плакати (про людей);

ревіти (про велику рогату худобу) 
бутлі бутель, велика скляна банка з 

вузькою горловиною 
бутук ліс. довга дерев’яна колода 
бух дит. падати 
бухати, бухкати гримати 
бухикати сильно кашляти 
бухнути, бахнути гримнути 
буцкати ударяти когось лобом, 

граючись

буцм атий, папуцатин повнолиций, 
круглощокий 

бучина, бучьй ліс  буки, букові 
дерева

В
в вуї лй буд. спосіб з ’єднання 

круглих колод, брусів або 
п л іш іт ь  під час будівництва 
дерев 'яної хати 

в кані буд  спосіб з 'єднання брусів 
або плиниць під час будівництва 
дерев 'яної хати 

в слупн буд. каркасне будівництво 
дерев’яної хати 

в ’їзати голову одружуватися 
вавалііа вайлувата, неповоротка 

людина; незграба 
вавка прищ
вавкати, вавкотіти нявкати 
ваворити галасувати 
ваіа  тягар, важкий предмет: прилад 

для зважування; важіль, підойма 
вага тяговий причіпний пристрій до 

воза, саней 
вагаш ліс  ділянка для лісорозробки 
вагу вати, вагуватнеі вагат ися.

надумуватися 
важити зважувати, визначати масу; 

сумніватися, вагатися; посягати на 
чиєсь здоров’я, життя; зазіхати, 
претендувати на чиюсь власність; 
мати значення, значити 

важитисі визначати свою масу, 
зважуватися 

важкй, ліци віжки 
вазилінка вазелін 
вазонник горщик для кімнатних 

квітів
вазонок. возонок бот. кімнатна 

рослина; вазон



вакація канікули 
вакований евакуйований 
ваковані евакуація; евакуйовані 
вакувати евакуювати 
вакуватисі евакуюватися 
валанцатнсі надто повільно 

виконувати роботу; вештатися, 
волочитися, бити байдики 

валах, вала т а й н и к  вет. той, який 
займається каструванням свиней 

вал а ш іти, харапі іти вет.
каструвати, стерилізувати 

вал ба заст. дош ка для тіста, 
стільниця 

валів видовбане в колоді або 
виготовлене з дощок корито для 
напування худоби та годування 
свиней 

валігура знев. нероба 
валіза, валізка чемодан 
валок деталь дерев’яних грабель, де 

закріплені зубці; рядок скошеної 
трави

валом раптом, величезною хвилею 
(про повінь, яку спричинила 
гірська бурхлива річка під час 
грози)

валуватисі паруватися (про овець і 
баранів)

вальйти руйнувати, розвалювати 
(якусь споруду); примушувати 
впасти додолу; ліс. зрубувати 
дерева

вальйтисі валятися; руйнуватися, 
розвалюватися, падати; 
волочитися, байдикувати 

вандри заст  мандри 
вандрівнйк заст. мандрівник 
вандрувати заст. мандрувати 
ванньйнка велика продовгувата 

посудина з оцинкованої жерсті для

купання дітей, прання білизни та 
годівлі корів січкою  

вапнінйй, вапньйний вапняний
вар кулін. узвар
варганити н еаку ратн о , як-небудь 

взяти й понести (про сіно, солому, 
одяг тощо) 

варгатий губатий 
варгі згруб., образл., мн. губи 
варинйці кулін  вирізаний із 

розкатаного тіста квадратний або 
круглий шматок без начинки, який 
варять, як вареники 

варині варіння
варівкйй слабкий, хворобливий;

небезпечний, підступний 
варіювати поводитися агресивно, не 

конролюючи свої вчинки, впадати 
в лють; граючись, бігати, стрибати, 
реготати, качатися тощо 

варіят образл. божевільний 
варнягати варнякати, верзти, 

патякати, говорити невиразно 
варстат верстат
варта, варт треба, доцільно, варто 
вартарні невелика будівля при 

церкві для сторожа; вартівня 
вартий який заслуговує чогось 
вартувати заслуговувати (на 

подяку, винагороду, повагу); 
стерегти 

варцаба буд. нижня частина 
віконної скриньки; підвіконня 

васаг товста дерев’яна прокладка на 
передній тічці воза 

Васй зверт. Василю (тільки в селах 
Чорні Ослави і Чорний Потік) 

Василй зверт. Василино (тільки в 
селах Чорні Ослави і Чорний 
Потік)

Василйха дружина Василя

Васйлі церк  Свято Святого Василія 
( 14 січня) 

насйльок бот. васильок справжній, 
базилік

васирвага буд. ватерпас, рівень 
ватаг паст, той, хто виготовляє 

молочні продукти на полонині та 
підтримує вогонь у колибі; 
старший над пастухами на 
полонині 

ватажити паст, виготовляти 
молочні продукти на полонині; 
вівчарити 

ватін ватин 
ватований ватний 
ватоваиці крав, ватні штани 
ватра, зменш  ватирка багаття.

вогнище 
ватрйщи велике багаття 
ватрищи місце, де було вогнище 
ватулі паст, молода коза чи вівця до 

окоту
вацькати бруднити (про одяг) 
ваші ваша 
вба обидва
вбганьйтисі обганятися, 

боронитися, відганяючи від себе 
вбертані перевертання на зворотній 

бік скошеної трави під час її 
сушіння

вбзивати обзивати нецензурними 
словами, лаяти 

вбзиватисі відгукуватися, 
відкликатися, озиватися; обзивати 
одне одного, лаятися між собою 

вбзирати оглядати, розглядати 
вбзиратисі оглядатися; розглядати 

на собі, обдивляти себе 
вбидвої обидвоє 
нбизвічитисі, обизвічитисі 

скалічитися

вбираний вживаний, ношений (про 
одяг) 

вбирані одягання 
вбирати одягати; прикрашати 
вбиратисі, збиратисі одягатися 
вбиртати повертати назад (про 

транспорт, про орання трактором, 
кіньми); перевертати скошену 
траву; повертати, крутити навколо 
осі чи центра; спотворювати, 
перекручувати факти, інформацію, 
зумисно неправильно трактувати 
сказане 

вбиртатисі оглядатися; 
відвертатися; крутитися навколо 
осі чи центра; перебувати, 
знаходитися у невизначеному місці 

вбі, обі обидві
вбібрати обібрати, познімати щось 

одне за одним; нечесно заволодіти 
чужим, пограбувати; обірвати (про 
збір урожаю) 

вбібратисі, обібратисі взяти на себе 
певні функції, зобов’язатися, 
обібратися 

вбід обід
вбіздрітисі оглянутися; роздивитися 

довкола себе 
вбіймаги обнімати 
вбійтй паст, завершити порання 

біля худоби 
вбійтйсі обслуговувати себе без 

сторонньої допомоги; кошту вати, 
вартувати (фінансових або інших 
затрат); обходитися (без когось, 
чогось) 

вбіруч обіруч
вбіставати, обставати обступати зі 

всіх боків, оточувати; заступатися, 
захищати, боронити (когось) 

вбісцьйтисі згруб. обпісятися



вбіськати шукати й бити воші 
вбіцьйти обіцяти, зобов’язуватися 
вбіцьйтисі зобов’язуватися, давати 

обіцянку 
вблізлий обл і злий 
вбова, убова взуття 
вбовані, убовані взування 
вбої обидвоє
вбраний, убраний, зібраний

одягнений; прикрашений 
вбрані, убрані одяг; одягнені 
вбраньй, убраньй вбрання, одяг 
вбрати одягти; прикрасити 
вбратисі, убратисі одягнутися 
вбріхтований відлупцьований, 

побитий; п ’яний; зіпсований 
вбріхтувати зіпсувати, 

відлупцювати, побити, напоїти 
(горілкою) 

вбріхтуватисі напитися (про 
алкоголь) 

вбсапати обсапати довкола чогось;
висапати все (комусь) 

вбсапатиеі завершити сапання у 
себе

вбстрйчи обстригти 
вбстрйчисі постригтися 
вбувати взувати 
вбуватисі взуватися 
в бути взути 
вбутий взутий
вбходйти поратися біля худоби: 

доглядати, турбуватися (про 
старих людей); обминати, 
проходити стороною; не зачіпати, 
уникати; обходити,рухатися 
навколо; цікавити, турбувати 

вбш устуватн обривати, оббирати, 
зсуваючи (дрібні листочки, насіння 
від центрального стебла або 
качана)

вважьйти вважати, бути обережним, 
остерігатися; оберігати (когось, 
щось); поважати (когось) 

ввалю ватисі заходити куди-небудь 
важкою ходою, порушуючи тишу; 
заходити безцеремонно, без 
запрошення чи без попередження, 
неочікувано 

вварйтисі зваритися 
вварю ватисі зменшуватися в об ’ємі, 

масі внаслідок варіння 
ввасинй восени 
вверьх вверх, вгору 
вверьху вверху, вгорі 
ввес, увес весь 
ввечір, увечір ввечері 
Ввидениє, У видениї церк. Введення 

у храм Пресвятої Богородиці (4 
грудня) 

ввикати, увикати звикати; 
призвичаюватися (до когось, 
чогось), щось робити 

ввисати обвисати 
ввйхані порання
ввихатисі, увихатисі поратися без 

відпочинку біля однієї або кількох 
робіт

вганьйтисі вганятися 
вгаратати, вгатити, влупйти, 

впрати, вмилю вати, вмастити, 
взолйти, вп алй ти ,вп ари ти , 
впиризати, врізати, всадити, 
втисати, втулйти, вцідйти, 
вш кромадити, кремснути, 
кропнути, м орснути, чьвахнути, 
ш варкнути вдарити чимось з 
розмаху, із великою силою 

вгатйтисі, втисатисі, вцибинйтисі 
впасти,гепнутися, ударитися 

вгідний, огідний працьовитий і 
добрий

вгніздйтисі гніздитися (про птахів); 
довго вмощуватися, всідатися (про 
людину) 

вговтати, уговтати заспокоїти, 
вгамувати, утихомирити 

вголобисті на босу ногу (про 
взування) 

вгорнений вгорнутий 
вгорнути одягнути (верхній одяг) 
вгорнутисі одягнутися (про верхній 

одяг)
вгортати, угортати одягати (про 

верхній одяг) 
вгортатисі, угортатисі одягатися 

(про верхній одяг) 
вгортка крав, верхній одяг 
вгору вгору
вгріватиеі поступово теплішати, 

нагріватися 
вдавати грати роль, видавати себе за 

людину іншого характеру тощо 
вдаватисі, удаватиеі народитися 

схожим на когось із батьків (зовні, 
характером, голосом, здібностями); 
подобатися 

вдавйтисі вдавитися 
вдарьйти вдаряти
вдарьйтисі вдарятися; кидатися (про 

домашню птицю та шуліку) 
вдвої вдвоє, вдвічі, подвійно 
вдивййтисі, вдивльйтисі 

вдивлятися 
вдйхатисі захекатися 
вділювати вділяти 
вдіяти заподіяти, скоїти 
вдовец вдівець 
вдовйці вдовиця 
вдоволь досхочу, вдосталь 
вдолинй далеко в напрямку донизу 
вдолйну вниз, у напрямку донизу 
вежі вежа

великий значний за розміром, 
кількістю; великий; дорослий(про 
дітей) 

велико багато, значно 
Веньгри заст. Угорщина 
веприк порося-самець 
верблик техн деталь ланцюга, що 

запобігає скручуванню (коли 
прив'язують ним худобу) 

веримні ясна, сонячна погода 
верства, верств ровесники, 

однолітки; покоління 
вертлюх інстр. пристрій для 

виготовлення мотуззя 
верхом, верхй їхати на коні 
верш ик заст., дит. віршик 
верьх вершина гори; буд. дах 
Верьх геогр. назва урочища у с. Білі 

Ослави 
верьхний верхній 
верьхнина кулін. вершки 
вес весь
виличкйй який підріс (про підлітка) 
вильон крав, фата із весільною 

сукнею
виндзунка кулін. мариноване 

копчене м'ясо, сало 
виснувати вести весняні посівні 

роботи
вжебра ги дістати або випросити 

незначну кількість чогось 
вжинйтисі, ож инні нсі одружитися 
вжирибйтисі народити лоша 
вжілйти вжалити 
вжілйтисі вжалитися 
вжолудок, ожолудок анат. шлунок 
вжьйти вжати
вжьйтисі вжатися, порізатися 

серпом 
вздріти, уздріти побачити



вздрітисі, уздрітнсі побачитися;
зустрітися 

взір, узір візерунок; зразок 
взлоститисі, узлоститисі, 

влютитисі, улютитисі 
розізлитися, розлютитися 

взолйти, кропнути, фарнути, 
шарнути поцупити 

взьйти в таниц запросити до танцю 
взьйти до грош ий, взьйти на вус 

взяти в борг 
взьйти собі в голу мати нав’язливу 

думку; перейматися 
взьйти, узьйти взяти 
взьйтисі за розум почати жити, 

діяти розумно, розсудливо 
взьйтисі, узьйтиеі взятися 
вивідувати, віпйтувати, 

віиробовувати, допйтуватисі 
вивідувати, випитувати, 
дізнаватися про щось таємне, 
приховуване 

вид зір; вигляд 
видельці виделка 
видесі щастить, таланить 
вйдіти, вйгіти бачити 
вйдко видно, світло, ясно; доступно 

зорові; виходить, значить, мабуть, 
напевно, очевидно 

вйкати шанобливо звертатися на 
«ви »

вилйвкувати вихлюпувати, 
виливати невеликими порціями 

вйлиці мн. щелепи, скули 
вйннип винен; солодкокислий (про 

яблуко)
виперь вепр; мисл. самець дикої 

свині
випрйни, вапрйни мн  . бот  агрус

вирбовка виїзд на сезонні 
сільськогосподарські роботи по 
договору 

вйргнути різко махнути рукою або 
ногою убік 

вйргнутисі різко повернутися убік 
усім тілом 

вирета ткац. конопляне або лляне 
домоткане рядно 

виритено ручне знаряддя для 
прядіння; веретено 

виритьйнка шматок домотканого 
рядна 

вирищ ьйти верещати 
вирітка зменш., ткац. невелика 

вирета
виркіти, виртіти рухати, повертати 

в різні боки, крутити навколо осі; 
свердлити 

виртати повертатися; блювати 
виртатисі повертатися 
виртеп обр. народна Різдвяна 

вистава хлопців; непрохідне місце 
зі стрімкими скелями 

вирш йти класти останні пласти сіна 
на стіг чи копицю 

вирш ок, вирьш ок верхівка дерева 
вирьховагий, з чубком із верхом.

через край, із надлишком 
вирьховодити верховодити, бути 

головним 
висилйці веселка 
висілний весільний 
висільй, вісільй обр. весілля 
вйскати вищати, пищати 
виснінйй весняний 
виснінкй ластовиння 
виснінкуватий, виснінковатий  

ластатий 
висновані весняні польові роботи

виснувати проводити весняні 
польові роботи 

вистивати вистигати, втрачати 
тепло 

витати вітати
витатисі вітатися, подаючи руку 
вйхір, вйхора сильний вітер,вихор 
вичеріти вечеряти 
вичиріш ний, В И Ч І р І Ш І І И Й ,  

вичорішний, вичірний вечірній 
вичорнйці, вичірнйці вечорниці 
вичорок вечірка
вібагати видумувати, вигадувати;

мати забаганки 
вібачьйти пробачати, вибачати 
вібачьйтисі вибачатися 
вібйваний оздоблений кольоровим 

металом
вібирати виймати; вибирати що- 

небудь як зручне, придатне, 
допустиме; обирати когось шляхом 
голосування; брати, отримувати 
належне від когось 

вібиратисі покидати житло чи село.
виселятися 

вібити вибити, витрусити (від 
пороху)

вібитий відлупцьований, побитий 
вібитисі забитися (на смерть) 
вібитиеі в люди досягнути 

становища 
вібори вибори 
вібрати вибрати 
вібратисі підрости, ставши 

вродливішим; покинути житло, 
забравши із собою речі 

вібрихати придумати неправду; 
задурити, добитися чогось 
обманним шляхом 

вібути пережити якусь біду, 
хворобу, вижити

вівагом заст. повільно, поважно 
(про танець або пісню) 

віваковувати евакуйовувати 
віваковуватисі евакуйовуватися 
вівакувати евакуювати 
вівалиги згруб. висолопити (про 

язик); вульг виставити інтимні 
частини тіла (про чоловіків) 

віват виг браво, хай живе тощо 
вівбираний дуже гарно одягнений 
вівбиратисі, віш трамуватисі гарно 

одягнутися у вишуканий одяг, 
причепуритися 

вівбиртаний обернутий (про 
скошену траву) 

вівирнутисі вивернутися (із землі з 
корінням, про дерево); згруб. лягти 
. розкинувшись 

вівід церковний обряд очищення 
породіллі після пологів 

вів ідуваїи , віпрубовувати  
дізнаватися, випитувати 

вівіз узвіз, дорога на підйомі 
Вівіз геогр. назва крутого підйому в 

с. Білі Ослави 
вівітрю ватисі випаровуватися, 

зникати
вівкати подавати протяжний голос 

(перебуваючи у лісі або на 
пасовиську з худобою); голосно 
кричати 

вівмирати повимирати 
віводжена церк., обр. яка одержала 

вівід
віводйтисі виводитися, 

вилуплюватися з яйця; виходити, 
взявшись за руки 

віворота ліс. повалене разом з 
корінням дерево 

вівороть ліс. повалене разом з 
корінням дерево; крав, виворіт.



зворотній бік (про тканину або 
одяг)

вівеьйний вівсяний 
вівтинати вирубати 
вівтирати акуратно, ретельно 

витерти 
вівцьй, лоск, овечка, баська, 

бйрька, ньйцька, згруб. крутьйк  
вівця

вівчитисі здобути освіту, набути 
фаху

вівчур самець вівчарської породи;
цуценя вівчарської породи 

вівчьйрити паст, вівчарити, 
випасати овець 

вівчьйрь паст, вівчар 
віганьбити, вігабзувати висварити 
віганьйти виганяти 
вігиблиний виструганий 
вігиблити вистругати 
віглонити згруб. жадібно випити 
віглянцований ретельно начищений 

до блиску (взуття) 
віглянцувати начистити (взутгя) 
вігнати вигнати 
вігнений вигнутий 
вігнути вигнути
віговорити висловити; промовити 

(про молитву) 
віговорювати виговорювати, 

вимовляти, промовляти 
віговорьйтисі, віговорю ватисі 

вирішувати конфлікт з опонентом 
за допомогою переговорів, що 
приводить до примирення сторін 

вігода, вігідь вигода 
вігодувати вигодувати 
віголоднітисі, віголодатисі дуже 

зголодніти; перебути голодним 
упродовж довгого часу

віготовййти, віготовльйти
виготовляти 

вігудіти швидко вирости 
вігулю вати витанцьовувати 
відав, відай мабуть, напевно 
відаватисі іти; вирушати в дорогу 
відати дати покупцеві здачу; здати, 

запродати 
відати дорогу зробити вигляд, що 

кудись поїхав, але нікуди не їхати 
відаток заробітна плата, яку 

видають робітникам продукцією 
власного виробництва 

відбамбурити відлупцювати 
відбирати визначати об ’єм 

заготовленої деревини або 
пиломатеріалів 

відбити утратити молоко (про 
корову)

відвагати відволожуватися, ставати 
вогким, вологим, увібравши вологу 

відваж итисі наважитися, 
насмілитися 

відверчувати слюс. відкручувати 
(про гайку, болт, шуруп) 

відвідини відвідування 
відвінувати, вінувати наділити 

віном
відвййзаний відв’язаний 
відвййзувати відв’язувати 
відвййзуватисі відв’язуватися 
відволога прохолодна свіжість, 

вологість, сирість 
відволож ити утамувати спрагу 
відгавкуватисі огризатися 
відганьйти відганяти, гнати, 

переганяти; видавати неприємний 
запах

відглянцувати почистити, навести 
попередній блиск

відговорьйти відмовляти, 
переконувати не робити чогось 

відгорожьйтисі відгороджуватися 
віддавані заміжжя 
віддаватисі виходити заміж 
віддавно віддавна 
віддана заміжня 
відданиці дівчина на виданні, 

відданиця 
віддихати відпочивати 
віддихнути відпочити 
віддільйти відділяти, відділювати 
віддувати сі випинатися (про повні 

кишені) 
віддутий відстовбурчений 
віддутисі відстовбурчуватися із 

кишені або портфеля 
віддьйчити віддячити 
віддьйчитисі віддячитися;

попрощатися 
віджйти, відійтй ожити, отямитися, 

оклигати 
віджмакати відіпрати 
віджолобати видовбати 
відземок нижня частина стовбура 

дерева 
віди вийди
відивитисі здивовано глянути 
відивййтиеі, відивльйтисі 

видивлятися 
відказувати осуджувати, 

наговорювати, жалітися на когось; 
заст. заповідати, залишати у 
спадок; відмовляти 

відказуватисі відмовлятися 
відкарацкатисі, відкараскатисі 

відмовитися, зріктися, звільнитися 
від чогось нав’язливого (опіки, 
уваги, обов’язку) 

відкі, відки звідки 
нідкігати, відтігати відтягувати

відкігнути, відтігнути відтягнути 
відкі-нибудь звідки-небудь 
відкісь звідкись 
відкрить!! відкриття 
відкроювати, відкраювати  

відрізувати ножем частину від 
цілого

відкьйгувати, відтьйгувати, 
відкігати, відтігати відтягувати 

відкьйти, відтьйти відтяти, 
відрізати, відсікти; різко і коротко 
відповісти 

відлежіти відлежати, тяжко 
перехворіти 

відлежітисі відлежатися 
відливати обливати водою 

непритомну людину для 
приведення її  до тями 

відлежувати відкладати 
відлом ’ювати відломлювати 
відлом ’юватисі відломлюватися
В І Д Л О М Л Ь Й Т И ,  В І Д Л О М Й Й Т И

відламувати 
відлупйти, відлупасити набити 

когось
відлупувати відлуплювати, 

колупаючи, відокремлювати 
частину від цілого 

відлучйти відокремити телицю чи 
вівцю від отари або стада; не дати 
теляті ссати корову 

відлучьйти, відлучувати відлучати 
відлюда, відлю діник відлюдник 
відмачулити одужати, очуняти 
відміньйти відміняти 
відмовййти, відмовльйти  

відмовляти, лікувати замовлянням 
відмовййтисі, відмовльйтисі 

відмовлятися 
відновййти, відновльйти  

відновлювати



відньйкуватисі, відпиратисі
відмовлятися, не признаватися, 
заперечувати 

відобраний відібраний 
відобрати відібрати 
відогнаний відігнаний 
відогнати відігнати 
відогнений відогнутий 
відогнути відігнути 
відознавати дізнаватися, 

довідуватися, навідувати 
відознати дізнатися, довідатися;

провідати когось 
відоймати віднімати, відбирати 
відоймйти, відньйти, відобрати  

відібрати, відняти 
відомерти померти, не повернувпіи 

боргу: залишити у спадок 
відомерщ ина садиба, в якій ніхто не 

мешкає; образл. занедбана садиба 
відоепатисі добре виспатися 
відпертий відчинений 
відпертисі відмовитися, не 

признатися 
відповісти відказати, відмовити; 

дати відповідь; заст  зробити 
комусь заповіт 

відпоміщ ьйти, віпоминати  
докоряти комусь, згадуючи, що 
колись допоміг 

відпорна бот. сорт картоплі, плоди 
якої мають рожеву шкірку 

відпочйвок відпочинок 
Відправа церк. Служба Божа 
відправити, відпровадити провести 
відправййти відправляти 
відпроважьйти відпроводжати.

проводжати, виряджати 
відпудити налякавши, відігнати 
відрані, наскоро день зранку, 

зрання, від самого ранку, відрана

відригані знев. забава, весілля, 
галасливе гуляння 

відрібок відробок 
відріктйсі, відрічйсі зректися 
відробййти, відробльйти  

відробляти; знімати кимось 
пороблені чари 

відробок відробіток 
відси, відци, відцси звідси 
відсилйти, розсилйти відв’язати 
відсильйти, відсйлю вати, 

розсйлю вати відв’язувати 
відсипййтисі, відсипльйтиеі 

відсиплятися, довго спати, 
відновлюючи сили 

відстрйчи відстригти 
відтам звідтам 
відтворений відчинений 
відтворйти відчинити 
відтворьйти відчиняти 
відти звідти
відтиратисі линяти (про тканину) 
відтогдй відтоді 
відтогідь з минулого року 
відтрутити відштовхнути 
відтрутитисі відштовхнутися 
відтручувати відштовхувати 
відтручуватисі відштовхуватися 
відтьйти відрубати 
в і дудлити згруб. випити до дна 
відуж іти, віходитисі, вічухатисі, 

подуж іти одужати, вилікуватися 
відуж увати, віздоровййти, 

віздоровльйти виздоровлювати, 
одужувати 

відусю ди звідусюди 
відхильйти відхиляти 
відхильйтисі відхилятися 
відхідна годйна година смерті 
відхілйти прочинити, трохи 

відчинити (двері , вікно ТОЩО)

відховати заховати; перезаховати 
відци, одвідцп звідси 
відчихнуги, учнхнути недбало 

відламати гілку 
відчутьй відчуття
віжідатисі давно бачитися; давно не 

куштувати 
віжмакати випрати 
візбирати, позбирати зібрати, 

позбирати 
візвольйти визволяти 
візимувати визимувати, 

перезимувати 
візирати, віглідати визирати, 

виглядати; шукати поглядом 
когось; бути видним, виднітися 

візнавати визнавати 
візнаньй визнання 
візнати вивідати, довідатися 
війка анат. вія 
віказувати виказувати; 

висловлювати комусь 
невдоволення, претензії 

вікандити, віканькати, 
віклянчитп, вімантити, 
віциганити згруб. випросити 

вікапаний, вікапйоний, вілитий, 
вілітий, віскрісний, снюський  
такий самий; дуже схожий 

вікачіний, віваліний, вівацьканий  
забруднений 

вікачіти, віваліти, вівацькати  
забруднити (про одяг) 

вікачітисі сильно забруднитися 
вікігати, вітігати витягати 
вікігнений, вітігнений витягнутий 
вікігнути, вітігнути витягнути 
вікігти, вітігти витягти 
вікінути викинути 
вікішкати, вікохати виростити з 

маленького

вікласти ватру закінчити палити в 
печі

вікликати звати, запрошувати 
вікликати позвати 
вікобйлю ватисі, вікаблучувагисі, 

вімудрьйтисі, віпендрюватисі, 
віпінчьйтисі, ставитисі, нистйсі 
поводитися зарозуміло, зверхньо, 
пихато, гордовито 

віколінкувати забруднити штани на 
колінах

вікохати виростити, виплекати 
(дитину); вигодувати, викормити 
(домашні тварини) 

вікош туватнсі витратитися 
вікрадатисі таємно, непомітно, 

крадькома звідкись вибиратися 
вікрента, вікренти візерунок 
вікривййти, вікривльйтп  

викривляти 
вікривййтисі, вікривльйтисі 

викривлятися 
вікривлиний викривлений 
вікрутяси криві лінії; крива 

траєкторія 
вікручувати видаляти воду з 

випраної тканини 
вікручуватисі обертал ися; виходити 

з неприємностей любим способом 
вікувати довго жити 
вікухариги завершити куховарити 
вікьйгувати, вітьйгувати  

витягувати 
вілагож иний оздоблений, 

оброблений 
вілазьйти вилазити 
вілиж ітисі вилежатися 
вілитіло, віскочило, вішло з 

головй цілковито забулося 
Вілйщ і геогр. назва кутка в с. Білі 
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зо

вілічитисі вилікуватися 
вілл іти вилити 
віллія вілла 
віловити виловити 
віломитисі опанувати ремесло, 

професію; вивчитися 
вілуп’юватисі вилуплюватися 
вілупитисі вилупитися з яйця;

витріщитися, здивовано глянути 
вільно можна
вільно чи не вільно? можна чи не 

можна?
вімарш кати викрикуючи «марш», 

вигнати з приміщення 
вімастити забруднити; побілити в 

приміщенні 
віманьканий забруднений (про 

обличчя) 
віміріний виміряний 
вімірьйти виміряти і вимірювати 
віміш іний вимішаний 
вімішіти вимішати 
вімні вим’я
вімніцканий вим’ятий (про одяг) 
вімовййти, вімовльйти вимовляти 
віназивати облаяти, обізвати 
вінаґш ити винайняти 
віньєтка фотографія великого гурту 

людей
вінкй обр. етап весільного обряду, 

під час якого нареченому 
(нареченій) шиють вінок 

вінкіль, вінькіль інстр. кутник: 
заокруглення дороги 

віно придане, посаг (будинок, земля.
худоба, гроші і т. п.) 

віночуватисі переночувати.
пережити ніч, дочекавшись ранку 

вінчіні церк. вінчання 
вінчувати обр. віншувати, 

поздоровляти

вінчьйтисі церк. вінчатися, брати 
шлюб у церкві 

віоетрити вигострити, нагострити 
віпадок випадок 
віпивш ий напідпитку 
віпинка вискочка 
віпинчьйтисі, вімудрьйтисі, 

вім удрю ватисі заст. вести себе 
зарозуміло, зверхньо; 
викаблучуватися 

віпиридж ьйти випереджувати 
віписаний різьблений, 

інкрустований, оздоблений (про 
дер ев ’яні та шкіряні вироби) 

віпити випити 
віплавййти виплавляти 
віплат, віплата заробітна плата 
віповнилосі сповнилося 
віпоминати дорікати, докоряти, 

нагадуючи про щось 
віправа вичинка шкіри; виправа 
віправдовуватисі оправдуватися, 

доказувати правоту 
віправити провести 
віправййти проводжати, 

відряджати; виправляти (хиби, 
недоліки); вирівнювати 
(поверхню); куш н. вичиняти 
(шкіру)

віпрітатисі покинути приміщення, 
забравши свої речі, виселитися; 
померти 

віпробовувати, вивідувати, 
віпйтувати вдаючись до хитрощів, 
вивідувати, випитувати, 
дізнаватись про шось таємне, 
приховуване 

віпростатисі розпрямитися 
віпростувати, віпростати  

розпрямити, розправити

віпрьйтувати, віпрітовувати, 
віпрітати виносити все з 
приміщення, прибирати; 
виконувати восени завершальні 
роботи на городі, у полі 

віпрьйтуватисі покидати місце 
проживання 

віпсічити образл. висварити 
віпукувати кулін. видаляти кісточки 

з вишень, черешень або слив 
віпуцуваний,напуцований  

начищений до блиску (про взуття, 
металевий посуд); дуже охайний 
(про чоловіків) 

віпуцувати ретельно почистити 
віразний виразний, чіткий (про 

почерк, узор) 
віратуватисі вийти зі скрутного 

становища 
вірва прірва
віревкнути, віревкнутисі згруб.

викрикнути 
віревкувати згруб. викрикувати 
віренда, віранда веранда 
вірипати, вірйпувати часто 

відчиняючи двері, випустити з 
кімнати тепле повітря 

вірівнати вирівняти 
віріхтовувати виконувати внутрішні 

роботи в новозбудованій хаті 
віріхтуваний готовий; закінчений;

відремонтований 
вірішьйти верещати 
віроби прикраси 
віробити щось скоїти 
віробитисі виснажитися, 

знесилитися від роботи: трапитися 
(про трагічну подію) 

віробййти виробляти; витворювати 
(про вчинки)

вірубати зробити нашвидкоруч із 
молодого деревця, попередньо 
обрізавши гілля і верхівку палицю, 
держак до лопати, сапи тощо; 
вирубати 

вісватати висватати, посватати 
вісербати висьорбати 
віеербувати висьорбувати 
вісипати висипати; виливати 
вісипййтисі висиплятися 
вісікатисі, згруб віш маркатисі 

висякати ніс 
віеікнути просочитися (про кров) 
вісільй обр. весілля 
віеімдисьйть числ вісімдесят 
вісімнаціть, вісімнайціть числ 

вісімнадцять 
віскакати вишукати собі пригоду 
віекуп єпископ 
віставййти виставляти 
вістарів розум втратив розум через 

старість; погані вчинки в старшому 
віці

вістивати охолоджуватися 
вістинути охолонути 
вістка звістка 
вістрі вістря
вістудити остудити, охолодити;

впустити холод (у приміщення) 
вісуваний забруднений 
вісуватисі забруднитися 
вісьвититисі висвятитися 
вісьвйчувати висвячувати 
вісьвйчуватисі висвячуватися 
віт заст  голова сільради 
вітак відтак, потім, пізніше 
вітарабанитисі знев  вилізти, зал іти 

на щось
вітворити зробити якусь шкоду, 

біду
вітворьйти заподіювати шкоду, біду



ВІТИ  вийти
вітинати, втинати віртуозно грати 

на скрипці 
вітинкувати буд. заліпити шпарини 

в стіні глиною або забити мохом 
вітир в голові про легковажну, 

несерйозну людину 
вітир, зменш  вітирец вітер 
вітискати витискати; вичавлювати 
вітицькати невеликими порціями, 

частинами видати, віддати, 
повернути 

вітологанений, втологанений згруб.
витоптаний 

вітолочений витолочений 
вітолочити витолочити 
вітраскати б у д , знев. погано 

побілити, пофарбувати; дати 
ляпасів

вітрафило знев. кудись поділося 
вітрачьйти витрачати 
вітрачьйтиеі витрачатися 
вітрибенькі т ільки м н  розваги;

дрібні покупки без потреби 
вітримані 

витримкал ерплячістьлерпець 
вітриматисі вціліти, встояти, 

вижити, переховатися 
вітрйнарь, вітринар ветеринар 
вітрівка крав, легка чоловіча 

коротка блуза спеціального крою 
вітріпати вибити від пилюки 

(килим, покривало тощо) 
вітрісати витрушувати 
вітрісти витрусити 
вітріщ ити згруб. витріщити (про 

очі)
вітрутити виштовхнути 
вітру чувати виштовхувати 
вітуманити, віциганити випросити 

обманним шляхом

вітцівський батьківський 
вітцівщ ина мала батьківщина; 

господарка батька після його 
смерті, що перейшла в спадок 
комусь із дітей 

вітчйзнина земля батьків 
віфалити вихвалити 
віф алю вати вихваляти 
віф алю ватисі вихвалятися 
віф асовувати видавати певними 

порціями, частинами 
віф аиькати поносити, забруднивши 

(про одяг) 
віф ляцкати знев. вимазати 
віхірітисі згруб. виспатися 
віхлю зданий вимазаний, 

забруднений 
віхльопати вихлюпати 
віхльопнуги вихлюпнути 
віхльопувати вихлюпувати 
віховані виховання 
віходити вилікувати 
віходйти проводжати відвідувача 

(гостя) за поріг 
віходок вбиральня 
віхола буря зі снігом 
віхопитисі, віскочиги вихопитися, 

несподівано, раптово вибігти, 
вистрибнути: вислизнути 

віхопййти вихоплювати 
віхрещ уватисі вихрещуватися 
віхриститисі вихреститися 
віхт заст. харчі
віхтувати заст. харчувати, годувати 
віцабинитисі згруб. вилізти на щось 
віцарапатисі, вікарабкатисі 

вибратися з великою потугою 
віцерькати видоїти 
віцігорний заст  акуратний.

охайний 
віцю ріти витекти

ІІІЧИНЬЙТИ кушн. вичиняти (шкіру) 
нічиньйтисі заст., знев. бути 

перебірливим, вибагливим щодо 
їжі, одягу тощо 

нічищьйти вичищувати 
вічімхане обрубане від гілля дерево 
вічімхувати ліс. обрубувати 

сокирою гілля та дрібніші гілки на 
зрізаному дереві 

вічірпувати вичерпувати 
вічко накриття для діжки, домовини; 

віко
вічухатисі вилікуватися від важкої 

хвороби
вішарувати буд. поштукатурити 

начисто 
вішйвані вишивання 
вішилниці, вішінка тонка копиця 

складена на остриву 
вішитьй, вішикьй вишивка;

вишивання 
вішіптатисі витратитися (про гроші) 
вішкіритисі образл. зробити 

гримасу, виражаючи злість 
вішов вийшов
вішпортати виколупати, відкопати.

відгребти 
віштріпаний у якого почали 

торочитися нитки 
віштудировувати видумувати, 

вигадувати, майструвати 
вішурувати витерти руками засохле 

болото тертям тканини об тканину 
(про одяг) 

вішьта, вішьт виг. ліворуч (команда 
коневі)

ніщубирати визбирати (про дрібні 
ягоди, насіння) 

віщувати міст, пророкувати, 
передбачати

віщун міст, той, хто пророкує, 
передбачає 

віявити виявити 
віявитисі мед. захворіти на 

епілепсію; збожеволіти 
в’ївати мліти, непритомніти; 

стомлюватися; в 'янути, втрачати 
свіжість (про рослини) 

в’їдати, уїдати часто провокувати 
сварку, дошкуляти; надривно і 
безперестанно лаяти (про собаку) 

в’їзати в'язати
вйизлш  вййзі поперечина, що 

з ’єднує полози саней (кількість 
залежить від довжини саней) 

вййзані в'язання
вййзи анат. шийний відділ хребта 
вййзка , вййзанка в'язка, в'язанка 
вййлий в ’ялий, зів’ялий (про 

рослини); млявий, кволий (про 
людину, тварину) 

вййлість в’ялість 
вййло в’яло
вййнути, вййти в'янути 
вкігнутисі, укігнутнсі втягнутися;

звикнути до своєї роботи.стану 
вкіш итисі зрадіти 
вкіш ьйтисі радуватися 
вклікати вклякати, ставати на 

коліна 
вклікнути вклякнути 
вклоньйтисі вклонятися 
вклю чку бантом (спосіб в'язання) 
вкльйкачкі навколішки 
вкотйтисі, укотйтисі народити (про 

вівцю, козу) 
вкриміш ни, окриміш ни окремо 
вкроїти вкраяти (хліба, сала, 

ковбаси) 
вкупі разом, спільно 
вкьйганий втомлений



вкьйлавіти мед. отримати грижу 
внаслідок фізичного 
перевантаження 

вкьймилосі набридло, надокучило 
вкьйти, втьйти, укьйти, утьйти  

ліс. зрізати, зрубати 
вкьйтисі, втьйтисі, укьйтисі, 

утьйтисі, врізатисі, урізатисі 
порізатись 

влазьйти влізати 
влазьйтисі влізатися 
влежітисі дозріти після збору, 

досягнути повної зрілості (про 
овочі, фрукти); злежатися, 
ущільнитися 

влеслий, облеслий облесливий; 
який вдається до лестощів, 
підлабузництва 

влізати в шкіру докучати.
набридати 

вліті, влікі влітку 
вломйти зламати; виламати 
вломйти голу піти, не повідомивши 

куди
вломлений зламаний
вл у гніти стрельнути з чогось;

вдарити 
влюбльйтисі закохуватися 
влютити розлютити, розізлити 
вльйти влити
вмастйти вдарити; підкинути в 

масть карту (гральні карти) 
вмах дуже швидко, тут же 
вмйтусь, вмйтусть, умйтусь, 

умйтусть врізнобіч 
вміш ьйтисі втрутитися, встряти, 

вмішатися 
вмлівати зомлівати 
вмліти, обімліти, умліти зімліти 
вмордовуватиеі стомлюватися

вмудрьйтисі вмудрятися, 
умудрятися 

вм учитисі, змучитисі, змочйсі 
втомитися, змучитися 

вмучуватисі, змучуватисі 
втомлюватися, змучуватися 

вна вона 
вни вони 
вніміти заніміти 
вно воно
вноги, ньога, драла навтьоки 
внучі онучі
вовк .мед. запалення слизової 

оболонки прямої кишки 
вовкй бот ., т ільки мн. дуже тверда 

трава, якої не їсть худоба; вовчуг 
польовий 

вовкун велика собака; вівчарка 
вовнінка крав  велика вовняна 

хустка 
вовчиньй вовченя 
вогкйй сирий, мокрий, вологий 
вогонь пожежа
вогонь до роботи про завзятого, 

беручкого до роботи 
водавий водявий, водянистий, який 

має присмак води (про овочі, 
фру кти) 

водйти поганяти коней під час 
оранки

Водйш ний геогр. назва кутка в с.
Білі Ослави 

водиш ньйни ет ногр  жителі 
Водиш ного  

водінйй водяний
Водохрестиє, Водосвятіс, Водосвяті

церк  освячення води на Йордан 
водьйнка мед. пухир 
воздух повітря 
возівні прибудова для воза

Вознисеніє, Знисиньй, Знисіньй
церк. Вознесіння Господнє 

вознйці, лознйці невелика будівля 
для сушіння фруктів димом 

война військ, війна 
поли  мед  пухлина щитовидної 

залози; воло (про курей) 
волі воля
волічка ткац. різнокольорові 

високоякісні вовняні нитки для 
ткання і в'язання 

воловід міцна сукана мотузка 
волок ліс. частина зрізаного дерева 

без сучків, яку тягнуть вручну по 
землі шнуром або ланцюгом; 
підготовлена дорога для 
трелювання деревини трактором 
або кіньми 

волокі вовняні шнурки, або шкіряні 
вузенькі ремінці, якими обмотують 
онучі, взуваючи постоли 

волокно мед. гнійний нарив;
панарицій кістковий 

волоком, поволоком тягнути щось 
по землі 

волос, волосі волосся 
волосовий ткац. вовняний (про 

тканину, одяг) 
вол осу вати тягати за волосся 
волоський горіх грецький горіх 
волоцюга дармоїд; ледар 
волочйти волочити, тягти;

боронувати, скородити 
волочйтисі тинятися, вештатися, 

ледарювати; тягнутися (про 
ланцюг за возом)

Волошина заст., геогр. Румунія 
воні сморід
ворйна, мн  ворйні смерекова 

неколена жердина (в огорожі) 
воріг ворог

ворітниці вузький перехід, переїзд 
ворітчина, ворітчіта здріб. хвіртка, 

невеликі ворота 
воркати, воркотіти, гаркати, 

пискувати говорити 
недоброзичливо, злобливо; 
бурчати, сваритися, огризатися 

воркнути огризнутися 
воркотіти муркотіти (про кота) 
воробец, орн . знев. ж йдик горобець 
ворожбйтство, ворожбйцтво  

передбачення, ворожіння 
ворон орн. крук, ворон 
воронка льоток у вулику 
воронок міліцейська машина.

автозак 
вороплян заст  літак 
ворохобити турбувати, непокоїти, 

не давати спокою, розворушувати 
ворохобитисі ту рбуватися.

непокоїтися, переживати 
ворохтьйнський етног. 

ворохтянський(про жителя с. 
Ворохта) 

ворчьйти урчати (про живіт) 
восько військо 
воськовий військовий 
вош, мн. вуши воша 
вою ватисі скандалити, зчиняти 

бійку, битися 
вп ’їтьох вп'ятьох, уп 'ятьох 
впарити обпекти; вдарити; вкрасти 
впасти в довгй заборгу вати 
впнгульйти врізати тупою пилою 
впилинати сповити 
впиратисі пручатися 
впиризатисі підперезатися.

затягнутися по талії (паском) 
впиріщ ити вдарити (чимось) 
впівночи, упівночи опівночі



впікати прахтики, впікати  
мудришкі жарту вати 

вповідати розповідати 
вположйтисі вет. отелитися (про 

корів) 
вполудни зеніт
впомагатисі добиватися чогось 
впоминатисі вкотре вимагати 

повернути борг; нагадувати про 
обіцянку 

впоминути нагадати 
впорідковувати впорядковувати 
впорідкувати впорядкувати 
впоросйтисі вет. народити поросята 
впотимкі у темряві 
вправййти мед. вправляти 

(вивихнену руку тощо); образл. 
обзивати когось 

впріти, упріти спітніти 
впрічй, упрічй запрягти 
впрудйти, упрудйти кулін. зварити 

на слабому вогні; розпарити 
впрьйтатн заготовити, накопичити.

нагромадити, зробити запас 
впстрйчи постригти 
впстрйчисі постригтися 
впходйти поратися біля худоби; 

доглядати/турбуватися; цікавити, 
турбувати,стосуватися 

враз, ураз завжди 
вразйти зробити боляче, 

торкнувшись рани; укус гадюки 
вразйтисі торкнувшись рани.

спричинити собі біль 
врятувати врятувати 
вратуватисі врятуватися 
врігати, гарувати тяжко працювати 
врікнути, вріктй, врічй, наврочити  

зурочити 
вроблений спрацьований, 

виснажений.стомлений

вродити народити (про жінку);
вродити (про врожай) 

вродйтисі народитися; вродитися 
(про врожай) 

врокі, зурокі т ільки мн.
захворювання від урекливих очей 

врочйете церк. урочисте (про свято, 
під час якого не можна виконувати 
фізичних робіт) 

все завжди 
всіякий всілякий 
всіяко всіляко 
вскакй навскач 
вскіс, навскіс навскоси 
вслутіти, вслукіти проживати, не 

проявляючи ні до чого цікавості 
(про старих і немічних людей) 

всмажити засмажити 
вемалйти вдарити 
всновати ткац. наснувати нитки 

основи для ткання ( полотна, 
килима тощо) 

всокотйти, впантрувати встерегти, 
вберегти від небезпеки 

вспід, успід вниз, наспід, на дно, 
всередину 

вепіти встигнути 
всподу, усподу, насподі внизу, на 

дні
ветавййти вставляти 
встановййти ,ветановльйти , 

установййти, установльйти
встановлювати 

встарати придбати, набути, надбати 
встидатисі, устидатисі соромитися 
вступатисі, уступатисі заступатися 

(за когось); давати дорогу, місце 
вступйтисі, уступйтиеі заступитися 

(за когось); покинути місце 
веьн вся
всьйке вйдіти багато пережити

всьйкий, усьйкий всякий, різний, 
різноманітний 

всьйко, усьйко всяко 
всьйчина всячина 
всьйчино, усьйчино багато чого; 

усе
всьо все; досить, вистачить
всьо-такі все-таки
вгалювати, втасувати розмістити.

скласти за порядком 
вгворений, утворений відчинений, 

відкритий 
втворйти, утворити відчинити 
втворьйти, утворьйти відчиняти 
втворьйтисі, утворьйтисі 

відчинятися; огризатися, починати 
сварку 

втилйтисі отелитися 
втимніти, отимніти осліпнути 
втинати віртуозно виконувати на 

музичному інструменті гуцульську 
мелодію 

втирати витирати 
втйрач, ручнйк заст  рушник 
втйти поправитися, зажиріти (про 

людей і тварин) 
втичй втекти
втіха, утіха радість, задоволення 
втішитисі, утіш итисі зрадіти 
втішний, утіш ний радий 
втологаниний витоптаний худобою 

(про посіви або траву) 
вгологанити витоптати (про траву 

та посіви) 
втрамсувати залагодити справу 
вграчьйти втрачати 
вгроїти отруїти 
вгроїтисі отруїтися 
втрощйло згруб. зламало (про 

гілляку, дерево)

втрош йтисі, втарабанитисі згруб
впасти

втрутити зіштовхнути; перекинути 
втручуватисі, втручьйтисі

втручатися 
втуманити обманути 
вуглі вугілля; жар
вугол зовнішній кут (ріг) будівлі або 

вулиці
вуголово шкіряний пристрій, який 

з ’єднує ціпилно з бнлнем і
забезпечує обертальний рух билня 
на ціпилні 

вуграк, вугрьйк мед  в ую р 
вудвуд орн. одуд 
вужик техн. гумова трубка від 

велосипедної помпи для 
накачування коліс або м'яча; зоол. 
молодий вуж 

вужівка мотузка з лози 
вузкйй вузький 
вузко ву зько 
вузковато вузькувато 
вузкоколсйка вузькоколійка 
вуйко брат матері; дядько; 

незнайомий літній чоловік: жарт., 
мисл. ведмідь 

вуйна дружина вуйка; незнайома 
літня жінка 

вулан заст. кавалерист за часів 
Австро-Угорщини; вояк, персонаж 
іродів  

вулий вулик 
вулиці вулиця 
вуньйти образл. смердіти 
вуньйчий образл. смердючий 
вурда кулін., паст  солодкий сир. 

виготовлений у результаті 
вторинної переробки молока 

вурдитисі скисати під час варіння 
(про несвіже молоко)



вурльоп, вурлюп, урльоп, урлюп
заст. відпустка 

вуставок крав, вишивка на верхній 
частині рукава жіночої сорочки 

вутлий неякісний, ніякий; худий, 
змарнілий (про людину); 
недорозвинутий (про рослину) 

вутло рідко, неякісно, бідно, слабо 
вухналь цвях для прибивання підків 

коням
вучйтисі вчитися, навчатися 
вушйвий мед. хворий на педикульоз 
вушь виг. уживають, проганяючи 

курей
вущ інок крав, обшитий або 

обметаний проріз на рукавах або 
комірці сорочки, який зав ’язують 
защінкою 

вфалатйти, вфалаш йти врізати 
великий шматок (хліба, сала, 
ковбаси) 

вхвота охота 
вхвочий охочий 
входини обр новосілля 
вцагііти образл. збожеволіти 
вцільйти вціляти 
вчера, учера, вчери, учери вчора 
вчинйтисі, учинйтисі мед. 

нагноїтися; утворитися (про рану, 
чиряк)

вчираш ний, учираш ний вчорашній 
вчихнути, учихнути нерівно 

відламати, зламати (гілку, дерево) 
вчімхати ліс. відтяти сокирою біля 

самої основи (про гілку, пагін) 
вчоло буд. встик, впритул 

(кінцевими краями) 
вчути, учути почути; довідатися; 

відчути
вчутйтисі об ’явитися, дати про себе 

знати

вчьис вчас 
вчьйсно вчасно 
вш ирину вшир, ушир 
вш іновувати вшановувати 
вш інувати вшанувати 
вш малйти, влуийти стрельнути, 

вдарити когось 
вш укати ошукати, обдурити 
вш укатисі ошукатися, обманутися;

дуже довго когось (щось) шукати 
вщ убиратн назбирати (дрібних ягід)

Г
га, шо вживається для уточнення не 

розчутої інформації 
габов ліс. оклик про заборону спуску 

деревини 
гав’їз бот. живокіст (лікарська 

рослина) 
гава міф. уявна істота, якою 

лякають дітей 
гавкати згруб. кричати 
гавкач вибоїна на дорозі заповнена 

водою
гавкун сварливий чоловік, крикун 
гадати думати, міркувати, 

припускати 
гадина, гадюга зоол. гадюка 
Гадічий сад назва саду в с.Білі 

Ослави
гадічка бот. отруйний гриб, поганка 
гадка думка; увага; замисел, намір 
гадьй зоол. гади, плазуни 
гай-гай виг. виражають 

сподіваючись на покарання за 
заподіяне зло 

гайдук присядка в танці 
гайнувати марнувати час, майно; 

веселитися, забавлятися на гостині
зі спиртним

гяйта, гайт виг. праворуч (команда 
коневі)

і агітувати працювати тяжко, без 
відпочинку 

іайцувати підтримувати сильний 
вогонь, підкидаючи дров 

і акінкрейц заст. свастика 
гітлерівської Німеччини 

іалай-балай абияк 
і алайсвіта невідомо куди, світ за очі 
галакати беззмістовно вигукувати;

галасувати; голосно співати 
і алепа образл. неввічлива, погано 

вихована людина 
галуза гілка 
галузка здріб. гілочка 
галузьй ми. гілки, галуззя 
галунка, мн. галункй крашанка 
гальба кухоль для пива 
галька крав, жіноча комбінація 
гам виг. уживають для спонукання 

малих дітей їсти 
гаманй образл., етногр. жителі 

Г аманівки 
Гаманівка геогр  назва кутка в с.

Білі Ослави 
гамати дит., пестл. їсти 
гамбарас клопіт, гризня, колотнеча 
гамсилйти, гаратати сильно бити, 

лупцювати 
гамувати втихомирювати, 

сповільнювати, стримувати, 
зупиняти 

і амутйтисі нудити 
і яндрабатий заст. довгоногий 
і аньба ганьба 
і аньбйти сварити 
і антах тривога; струнко, 

виструнчившись 
і апукати голосно кашляти 
і празд достаток, добро: добре

гарбата кулін. чай 
гаркати, гарчьйти гарчати (про 

собаку); говорити різко, неприязно 
гаркіт шум, гам 
гармідир гармидер 
гарнелі шпильки (заколки) для 

волосся 
гарувати, гарувати собов, 

гудзувати важко працювати 
гатйти перекривати греблею річку;

бити з усієї сили 
гать невелика гребля для перекриття 

річки
гафка крав, металевий гачок для 

застібання одягу: гаплик 
гачі крав, штани 
гачі-печі бот  шипшина, кущ 

шипшини, плоди шипшини 
гачкуватії мережити, в'язати гачком 
гачуга низькоросла деревина та 

чагарник
гачь, ачь виг. уживають, відганяючи 

свиней 
гаш йти, гошйти часто 

повторюватися (про хворобу, 
випадки) 

гей виг. уживають, як звертання до 
кількох осіб, до групи людей 

гейби ніби, наче, мов 
гектар гектар
гельма військ, шолом, каска 
гепати згруб. кидати важким (на 

щось, об щось); бити, докладаючи 
значних зусиль 

гепатисі згруб. падати 
гепнути згруб. кинути об землю 
гепнути сі згруб. упасти 
гет повністю
гет, гаравс, галундир виг геть 

звідси
ги виг. уживають, підганяючи корів



гйбиль, гйблик інстр. рубанок 
гйбіти заст. втрачати силу, 

пропадати 
гиблйти, гиблювати стругати 

рубанком 
гиблівка,лш  гиблівкй дерев’яна 

стружка 
гиблярка стругальний верстат 
гнбльована дош ка стругана дошка 
Гйга геогр. назва гори в с. Чорні 

Ослави; вершина гори 
гидйтисі гиду вати, бридитися 
гидь нечисть 
гий як
гйкавий заїкуватий 
гйкавка ікавка
гйла виг. уживають, відганяючи 

гусей
гилити рекомендувати у придбанні 

чогось
гймбиль торгівля; махінації 
гимблювати торгувати, 

перепродувати 
гимбляр людина яка вміє добре 

торгувати 
гйнути танути (про сніг); дуже 

прагнути, дуже хотіти 
гирдигати, гирдиганити, гйркати  

заст. трясти (про віз) 
гйркатисі сваритися 
гйци мн. жарти, витівки, розіграші 
гйциль жартівник; людина, яка 

виловлює собак 
гйцлик шкіряний ґудзик 
гікати ікати
гікати, гійкати сварити, 

обурюватися 
гілі, гільй, гілльй гілки з дерев; 

гілля
гіляга, гілляга гілляка 
гіндзлі, гінзлі техн.. збр. гільза

гінтйна частина стовбура хвойного 
дерева (без сучків, пошкоджень і з 
прямолінійними волокнами), яку 
легко розколоти сокирою на 
заготовки необхідних розмірів 
(клепки, сектори, ґонти тощо) 

гіренький пестл. гіркий 
гірка годйна лихо, нещастя, біда, 

скрута 
гірко прикро 
гірчьйвіти гіркнути 
гірш е дужче, сильніше 
гія заст. потрібно, треба; виг. 

уживають для дотримання рими у 
гуцульських коломийках 

гла голка
Главосікі церк. усікновення голови 

Івана Хрестителя (11 вересня) 
гладун зоол. вуж 
гладунец глечик 
глаїти заспокоювати, 

втихомирювати, мирити 
гливкйй недопечений (про хліб) 
глий, глей мн. глиї в'язка глина 

сірого кольору 
глйніникі м н  , образл. жителі сіл: 

Нижнього Березова, Середнього 
Березова, Вижнього Березова, 
Бані-Березова та Лючок на 
Косівщині 

глйпати, глйпатисі, поглйпуватисі 
зиркати, поглядати 

глйці деталь у драбинах воза 
гліг бот .,м н . глогй глід; колючка 
глій бот. шипшина, глід колючий 
глота велика черга, скупчення 

людей, натовп, тиснява 
глотйтисі юрбитися, тіснитися, 

намагаючись пройти чи потрапити 
кудись 

глубоко глибоко

глумйтисі кривитися, робити 
гримаси, виявляючи негативне, 
насмішкувате ставлення 

глушман, глухман образл. глуха 
людина

гнати швидко їхати, йти; проганяти, 
виганяти, змушувати йти геть: 
швидко виконувати якусь роботу 

гнатисі наздоганяти, переслідувати 
і нйдавий образл. той, який має 

гниди
гнилечі образл. лінива жінка 
Гнилйй геогр. назва кутка в с. Чорні 

Ослави; образл лінивий 
і нилйці бот. сорт груш 
і нильйк мокрий лапатий сніг; гнила 

колода
гнильйни етногр. жителі Гнилого  
гнильйчі гнилі дрова 
гніздйтисі вити гнізда (про птахів);

образл. вмощуватися 
гнітйтисі кулін. набирати золотисто- 

коричневого кольору під час 
випікання (про хліб) 

гноївка, гноянка, муст, муетьйнка  
сеча худоби, яку використовують 
для підживлення фруктових дерев, 
кущів і трави: яма, в яку стікає 
сеча худоби 

гноїти удобрювати землю гноєм;
наривати (про рану) 

гноїщі висока густа трава, яка росте 
навколо гною 

гнути бандйгі розповідати небелиці.
жартувати 

гов виг. уживають, щоб заспокоїти 
або зупинити когось, зупинити 
якусь дію 

юворйти пустої вживати в розмові 
непристойну лексику

говорйти на міґі спілкуватися за 
допомогою жестів і міміки 

годен, годний спроможний 
годйна негода 
годйти догоджати; мирити 
годйтисі торгуватися, вести 

переговори, домагаючись 
зменшення ціни 

годно може (може бути) 
гоїтисі мед  загоюватися 
гой виг. уживають , піднімаючи або 

переміщаючи щось важке 
гойданка гойдалка 
гойкати вигукувати «гой», 

переміщуючи щось важке; голосом 
давати про себе знати 

голечі паст, пасовище без трави 
голйці вершина гори, яка не поросла 

лісом
голля виг. уживають, щоб 

заспокоїти або стримати коней 
голова схне переживати, 

турбуватися 
головнйцтво вбивство, злочин 
головні обвуглене поліно 
голомш йвий людина з притупленим 

розумом 
голоруч голіруч 
голосйти плакати, ридати 
голосовані, голосй голосування.

вибори 
голу голову
голубити пригортати до себе, 

обнімати 
голубиц кулін. голубець 
голубінка бот. сироїжка 
голубййтник голуб'ятник 
голю кати кричати 
гонір честь, гідність, повага;

гордість, пихатість, зарозумілість 
гонорний сповнений гонору



гоноровим заможний, поважний, 
честолюбний, шанований; гордий, 
пихатий, зарозумілий 

гоноруватисі гордитися, пишатися;
гордовито триматися, зазнаватися 

гопчічі виг. уживають, щоб 
роздратувати барана 

Горби геогр., т ільки мн. назва 
місцевості у с. Чорні Ослави 

Горбкі геогр. назва крутого спуску в 
с. Білі Ослави 

гордовина невелика підвищена 
місцевість поблизу хати 

Г орі геогр. скорочена назва кутка 
Горіш ньик (П ичиніж ин) в 
горішньому кінці с. Білі Ослави; 
вгору (про напрямок) 

горівка, пестл. горівчйна горілка 
горілиць горілиць, обличчям догори 
горіч духота, спека 
горіче гаряче; спекотно. душно 
Горішна Сйгла геогр. назва кутка в 

с. Білі Ослави 
горішини верхній 
горішні.*///, горіш ньйни ет ногр  

жителі Горіш ніка, Горіш ної 
Сигли

Горішньик ( Пичиніжин) геогр
назва кутка в с. Білі Ослави 

горішок т е н т  горіх; бот. дрібна 
дика конюшина (альпійська) 

горланити горлати, кричати, дуже 
голосно говорити 

горланка мед. гортань 
горло челюсті (про піч) 
горнец великий глиняний горщик 
горньй, горщьй горня, кухоль 
гороблі оглоблі (про сани) 
городин невеликий город біля хати 
горош ьйнка бадилля гороху, 

горохова солома

горстка тонкий сніп коноплі або 
льону 

горщ ок горщик 
горьйчий гарячий 
горьйчка мед. жар, підвищена 

температура тіла 
господарка господарство 
господйні господиня 
гостец мед. екзема 
гостйна банкет, забава 
гостйти пригощати 
гостйтисі гостюватися 
готовити варити; готувати 
гоцадрала виг. уживають, 

констатуючи факт бидзкавки  
худоби 

гопкати підкидати вгору 
гоя, тадану, тюга виг. уживають для 

дотримання рими у гуцульських 
коломийках 

грабар, погребач гробокопач, 
могильник 

грань т ільки одн. жар із дров чи 
вугілля; розпечені вуглини 

граньй грання
грати варіята вдавати дурня 
гребінь гребінь; вершина даху (на 

будинку)
Гри зверт. Грицю (тільки в селах 

Чорні Ослави і Чорний Потік) 
гриб бот. білий, справжній гриб, 

боровик (інші види грибів 
називають за власними назвами: 
козарі, лисички, маслюки) 

грибарь той, хто збирає або любить 
і вміє збирати гриби 

грибінка інстр. пристрій для 
збирання чорних ягід  

грйбіти образл. сидіти, нічого не 
робити 

грибовий грибний

грибовищи грибне місце, де 
постійно ростуть гриби 

грибстй гребти
грибстйсі порпатися (про курей) 
гризньй гризня, сварка, лайка, 

дорікання 
гризота, гриза переживання, клопіт, 

журба; непорозуміння, сварки 
грйзти кусати (про сорочку) 
грйзтисі журитися, переживати, 

мати клопіт; сваритися між собою 
грйміт, мн  грймоти грюкіт, 

грюкання, гуркіт 
грймнутисі впасти; вдаритися 
Грипйха дружина Григорія 
Гриць Григорій 
гріб могила
грідочник загороджена невелика 

ділянка землі біля хати для 
вирощування городини, квітів 
тощо

гробовец надгробний пам'ятник 
грозити примушувати замовкнути;

виховувати (про дитину) 
грозйтисі погрожувати 
громадити згрібати сіно, отаву, 

листя
громаділникі люди, які сушать та 

складають в копиці сіно, отаву 
грошиньйта тільки мн. грошенята 
груба вагітна (про жінку); пічка 
грубий товстий 
грубшіти грубшати 
грудиньйта малі жіночі груди 
і руднйці анат. грудна клітка 
грузд бот. їстівний гриб 
грузь ,м н . грузі густе болото, 

грязюка
ірузькавий забруднений болотом 
і рузько болотяно (про вулицю з 

густим болотом )

грьйдка грядка
гугнавий образл. який говорить 

через ніс; гугнявий 
гудити осуджувати, критикувати 
гудіти шуміти; п ’янствувати 
гузар, гузарь ліс  грубший кінець 

зрізаного дерева; нижня частина 
снопа 

гузйці вульг. сідниці 
гузйчитисі вульг. вовтузитися, 

невміло виконувати якусь роботу; 
тупцюватися на місці 

гузичкй т ільки мн., бот  , вульг. 
місце відриву плоду від 
плодоніжки (про помідори) 

гузйчник ву.7ьг., крав задня верхня 
частина штанів 

гук рило (про свиню); водоспад, 
буйний потік 

гукатий, гукач свиня з довгим 
рилом 

гулягн танцювати 
гуль кат и, гулю кати окликати 
гулькі т ільки мн. різного роду 

розваги, гуляння 
гупати, гуркати стукати, гримати, 

грюкати
гупрі, рохлі неповоротка огрядна 

жінка
гурканйна гуркотнеча 
гуркотіти гриміти, створювати 

гуркіт 
гусиниці єн том. гусінь 
гусі гуся, гусеня 
гусічий гусячий 
гусічка згруб. гусячий послід 
гуслінка кулін  спеціально 

заквашене густе кип'ячене молоко 
гутатисі забавлятися, 

заспокоюватися



гуторити заст. розмовляти 
півголосом 

гуцкати тримаючи на колінах, 
підкидати вгору (про малих дітей) 

гуцулка гуцульський танець;
етногр. гуцулка 

гуш кані штовхання 
гушканка штовханина 
гушкати штовхати головою у вим’я 

під час годування (про теля, ягня, 
козеня) 

гуш катисі штовхатися 
гуш труд, гужтруд заст., ліс. 

примусова безоплатна робота для 
власників коней з трелювання лісу 

гущ, гущ ьйк ліс гущавина

Ґ
габзити, габзувати, ганити

ганьбити, сварити, осуджувати, 
критикувати 

гагородзи послід (овечий, козячий, 
заячий, кролячий) 

газда мн. газди дбайливий господар: 
голова с і м ' ї ; поважний чоловік 

газдині домогосподарка, добра 
господиня, порядна жінка 

газдівство господарство; 
господарювання; будинок разом з 
прибудівлями та городом 

газдівський, газдовйтий  
хазяйновитий, роботящий 

газдувати господарювати, вести 
господарство; безцеремонно 
розпоряджатися у чиємусь 
господарстві, робити на свій 
розсуд 

газета, казета газета 
гайда знев. старий собака 
галиці воші; земноводні і плазуни ( 

жаби, гадюки, ящірки тощо)

галка пігулка, грудка цукру- 
рафінаду; кулька рахівниці 

гальйрія буд. закрита галерея 
уздовж фасаду будинку 

гальоп, гальопом дуже швидко 
ганок буд., здріб. ганочок прибудова 

з площадкою і східцями біля входу 
в будинок 

ганц бездоганно
ганч фізична вада, дефект, недолік, 

брак
гар, гарунок буд. видовбаний у 

деревині паз 
гара короб (скриня) на возі 
гараздувати шукати, розкидаючи 

речі
гарантувати давати слово, 

запевняти 
гаріга, говда рідк. високого росту 

чоловік 
гарувати буд. робити пази у 

дерев 'яних брусах або стовпах; 
тяжко працювати 

гатунок порода, сорт, вид, зразок, 
якість

гвавт виг. крик про допомогу; крик, 
скандал

гвавтувати, кричьйти гвавту
кликати на допомогу 

гвир, кріс заст ., збр. гвинтівка 
гвінта заст. різьба 
гегати, гоготати гелготати (про 

гусей )
гемба , ґьймба, хавка, пйсок згруб.

рот
гендзати надоїдливо щось 

випрошувати 
гердан жіноча нашийна прикраса з 

бісеру
герун образл ., етногр. житель с. 

Чорні Ослави

м ргілиці ентом. комаха, що їсть 
зерно; довгоносик амбарний 

гзймец буд. карниз 
і івати дівати
гіватисі діватися, зникати 
і ілетка, ділетка зменш, гілетчина, 

ділетчина відкрита дерев’яна 
бочка для молочних продуктів, 
іноді для квашеної капусти чи 
огірків; одиниця маси, що 
дорівнює 25кг 

гілетковий, ділетковий який 
вміщує в собі гілетку (25 кг) 

гімбатий образл. з великим ротом, 
губатий

іішефт дохідна справа, бізнес; угода, 
оборудка, афера 

глей загуслий фруктовий сік, який 
виступає на стовбурах кісткових 
дерев; сочевиця 

глід черга
глонйти згруб. жадібно пити 
гльомба пломба 
гльомбувати пломбувати 
глянц блиск
глянцпапір шліфувальний папір 
глянцуватн наводити блиск 
гміна заст. сільська управа 
говні нерівне сучковате поліно, яке 

важко розколоти; знев. дурна 
голова

гоґодзи т ільки мн. брусниця 
годз бот. дрібна картопля 
годзю виг. уживають під час 

лоскотання 
годзюкати, гудзюкати, скоботати  

лоскотати 
годзюкатисі лоскотатися 
голганка кулін. грудка борошна або 

крупи у страві

гонта буд. хвойна колена, 
клиновидна в поперечному 
перерізі, з поздовжнім пазом тонка 
дощечка для покриття даху 

гонтарі образл., етногр. жителі 
Горішніка в с. Білі Ослави, де 
найбільше було майстрів по 
виготовленню гонтів 

ґонтарь майстер, що виготовляє 
гонти

гонтівнйк цвях, довжиною 70мм, 
яким закріплюються на даху гонти 

Ґорган геогр. назва гори в с.
Микуличин 

го р гін і бот. жоржини 
горгішкі коркоші; на шиї когось 

носити
горланка анат. горло, гортань 
гореик крав, жіноча вишита 

безрукавка із чорного сукна 
грабелно держак для грабель 
граді тільки мн., інстр. залізні вила 

із чотирма гострими зубцями для 
перекидання гною 

граеи залізні вила з чотирма тупими 
зубцями для навантаження овочів 

грати грати
гратик клітинка у зошиті, на тканині 

тощо 
грейда крейда
грейцарь істор. австрійська 

розмінна монета; крейцар 
гретка кольоровий олівець 
гречний добре вихований, 

поважний, ввічливий, щирий 
гречно поважно, ввічливо, чемно, 

щиро
гринджоли саморобні дерев’яні сани 

із широкими полозами, 
виготовлені з дошки 
твердолистяної породи



грйпа, грйпа мед. грип 
грис висівки; борошно грубого 

помелу для годівлі худоби 
Ґрйтчин геогр. назва урочища в 

с.Білі Ослави 
грісік кулін  кукурудзяна крупа 

дрібного помелу 
гріф інструмент для навантажування 

колод вручну 
груник здріб. невеличкий пагорб 
грунт мн  грунти поле, поля у 

приватній власності 
Ґрунь геогр. назва гори в с. Білі 

Ослави; вершина невисокої гори 
гудз крав, вузол на нитці, мотузці;

ґуля (на чомусь); вузлуватий наріст 
гудзувати в'язати на кілька гудзів, 

щоб важко було розв'язати; важко 
працювати 

гудзуватий, гудзоватий вузлуватий, 
на якому багато вузлів; який має 
багато сучків, наростів (про 
дерево, дошку) 

гулі гуля 
гулний єдиний 
гулфа мед  великий пухир 
гулька зменш  гуля 
гуляш кулін. гуляш 
гумакй мн. гумові чоботи 
густ смак, апетит; хотіти, бажати 

(когось, щось) 
гуші заст  , мед. воло; набряк горла 

людини 
гушуватий мед. людина з 

хворобливо потовщеною шиєю 
гьйгнутн жарт, раптово померти 
гявора велика діра, яма, вирва

д
д ’ до (рух до когось, до чогось) 
д ’мйні до мене 
д ’иам до нас

д ’ні до неї 
д ’хаті додому 
давані давання
даватисі піддаватися вихованню, 

приймати правила гри; 
переміщатися в певному напрямку 

давйти чавити; тиснути (про взутгя) 
давйтисі образл. швидко їсти 
давш ій давній
давнічко трохи давніше, давненько 
давиіщ и давніше 
давніш ий давніший 
давно-прйдавно дуже давно 
дай Божи прохання про Божу ласку, 

благословення; вітання при 
чаркуванні 

дайкати наполегливо, настирливо 
просити 

далико далеко 
далічко трохи далеко 
дана, дану виг. ужив, для 

дотримання рими у гуцульських 
коломийках 

Д анйлиха дружина Данила 
дантист зубний лікар 
дари обр., мн. обдаровування на 

весіллі молодими родичів 
дармо даремно, безоплатно, задарма 
дарунок подарунок 
дати балабухів набити когось 

кулаками 
дати бобу висварити, набити когось 
дати відчіпного заплатити дуже 

мало, відмовившись від подальшої 
співпраці 

дати гайцу підсилити вогонь 
дати запростйбі дати милостиню 
дати на ніж заплатити різникові за 

роботу салом, м ’ясом та м ’ясними 
виробами 

дати ньога втекти від страху

лати позавуш дати ляпаса, дати 
запотиличника 

дати рйгі вдарити задніми ногами 
(про худобу) 

дати шпруньга раптом побігти;
раптом скочити 

дятисі взнаки помститися 
дбалий дбайливий 
дванацітиро числ. дванадцятеро 
дванаціть числ. дванадцять 
дваціть числ. двадцять 
двацьйтий числ. двадцятий 
двацьйтка числ. двадцять років: 

двадцять гривень 
дверчьйта, дверчіта дверцята 
двечиру надвечір 
двигати насилу піднімати, важко 

нести
двигнути підняти тягар з великим 

зусиллям 
двіста числ. двісті 
двоцалевий брус заст., буд. брус, 

товщиною 50 мм 
двоякий двоколірний; дволикий 
де ни де, там нйтам дуже рідко 
дебнути кинути на землю 
дебнутисі упасти на землю (про 

людину) 
дебрі урвище, непрохідні місця, 

нетрі
дев’їдисьйть числ. дев ’яносто 
дсв’їть числ. дев’ять 
дев’їтьсот числ. дев 'ятсот 
довчім в чомусь 
дсйнди деінде
дека покривало, накидка; одиниця 

ваги, що дорівнює 10г 
дс-леда де-небудь 
денни вдень
дічщи де/77. вставка у сопілці

денька робочий день, тривалість 
зміни

дйгати заст. йти дуже повільно (про 
старших людей) 

дипутат депутат; старший на 
полонині, той, хто брав полонину в 
оренду

дерво дерево; буд. заготовлена 
деревина для будівництва 

дерло ми сі лице було мені дуже 
соромно

дерти рвати на шматки (тканину); 
просити непомірну плату за 
роботу; скубти пір'я 

дерти ріпу вибирати картоплю 
дерьгати заст. вичісувати волокно 

льону або конопель на дерьгівці 
дерьгівка заст., інстр  велика 

дерев 'яна нерухома щітка з 
металевими зубцями для 
вичісування волокна коноплі, 
льону 

дес заст. десь 
десітиро числ. десятеро 
десіть числ. десять 
десітькілевий десятикілограмовий 
дехоть дьоготь
дж арапин, жарап бот. ялівець 
дж йндж ура бот. тирлич жовтий 

(лікарська рослина) 
дж олобати довбати 
джоя орн сойка 
дж умйрі неохайна зачіска, 

нестрижене волосся на голові 
дж ур кулін. 1-2 потерті картоплини 

вкинуті на кип’ячену воду 
дж ус заст. парубок, який кохається 

із заміжньою жінкою 
дзвігати, ципірити, цибинйти нести 

важке
дзвілийпі церк. дзвіниця



дзвір, звір яр, ущелина, улоговина, 
вузька долина між горами 

дзвони мн., дет. секції дерев ’яного 
колеса

дзвунка, дзвінка ромб; бубна (про 
гральні карти) 

дзенькати лаяти (про собаку); 
стукати (металевим предметом по 
металу) 

дзерні зерня 
дзерніта зернята 
дзигар, мн. дзигари цигарка 
дзигарністий годинникар 
дзигарнічка мундштук 
дзигарок годинник 
дзигоніти, дрнгонітн мерзнути, 

трястися від холоду 
дзир, дзер кулін. сироватка 
дзиріти виділяти дзир (про сметану, 

сир)
дзирнатий зернистий
дзілінька ти, дзиленькати дзвонити
дзінькати, дзіньгати, дзенькотіти

дзвеніти 
дзьйма кулін. пісний суп 
дзьобати клювати 
дзьобок, дзю бок дзьоб 
дзьогати колоти, штрикати; боліти 

(про пульсуючий колючий біль) 
дзьогнути, дзюгнути уколоти 

тонким предметом 
дзьогнутисі, дзю гнутисі уколотися 
дзю батий, дзьобатий який має 

великий дзьоб (про птаха); образл 
чоловік з довгим носом; який має 
довгий, закручений носок (про 
постіл)

дзюбенька заст. невелика сумка 
через плече, пошита з грубого 
домотканого полотна, з якою діти 
ходили до школи 

дзюргоніти, дзю ркотіти дзюрчати

дзявкати гавкати дзвінким голосом 
дзяворнти знев., згруб. голосно 

плакати, кричати; надриваючись 
лаяти (про собаку) 

дибати, дибульйти невпевнено 
ходити (про малих дітей та старих) 

ди в ’їдисьйтий числ. д е в ’яностий 
ди в ’їдисьйтка числ. дев ’яносто 

років; коса завдовжки 90 см 
ди в ’їдисьйть числ. д е в ’яносто 
див'їтнаціть числ. д е в ’ятнадцять 
дивййтий числ. д ев ’ятий 
дивййтка числ. д ев ’ятка 
дйжур почергове чергування 
дижурний черговий, посильний 
дик мисл. дикий кабан 
дйка коза мисл. серна 
д й ка ку р ка мисл. ку р і п к а 
дйке мньйсо мед. наріст, 

доброякісна пухлина 
дйкта заст.. буд. фанера 
дикуватисі ховатися 
дикунок військ, бліндаж 
дилеко далеко 
дилековато далекувато 
дилековйдний далекоглядний 
дилечінь далечінь 
дилікатний дуже гарний 
Дильйтин геогр  назва селища 

Делятин 
дильйтинський етногр. 

делятинський (житель селища 
Делятин) 

дймало ковальський міх 
дим та нйтка уживають, коли хтось 

чкурнув 
дймка бот. цибуля-саджанка 
динцівка муз. сопілка з вставкою у 

вигляді зрізаного корка 
динчйти вставляти дно; закривати 

дерев ’яним корком отвір

диржьйк інстр. дерев 'яна  ручка , 
держак (про лопату, сапу, граблі, 
кочергу, вила тощо) 

диривіти дерев’яніти, терпнути, 
німіти

дирив’ййникі заст., шев. взутгя на 
дерев’яній підошві 

лиривййний дерев'яний 
диривце обр. верхівка невеликого 

хвойного дерева, прикрашена 
стрічками та штучними квітами, 
яку вбирають на весіллі або при 
завершенні певного етапу 
будівництва хати 

диринчьйти деренчати 
дйркати, диркотіти шуміти 

колесами (про віз) 
лисітилітровий десятилітровий 
дистеминт заст. заповіт 
дись ни дись негусто 
дисьйтий десятий
дисьйтка числ десятка; мисл. олень 

з рогами, що мають десять 
відростків 

дитйнічий дитячий 
дитинчьй, дитиньй зменш., пестл.

дитинча 
дпфиляда розважальний захід 
дйхавиці мед. астма, задишка 
дйхавичний хворий на астму; який 

важко дихає, задихається 
лйхало анат. діафрагма, сонячне 

сплетіння 
дихтіти дихати часто, неглибоко 
дич мисл. дичина, мисливські звірі 
дичина мисл., кулін. м'ясо 

мисливських тварин 
дйчка бот. дикоросла яблуня або 

груша; плід дикорослого 
фруктового дерева 

дівир брат чоловіка 
дівка доросла дівчина

дівочнтн дівувати 
дівулі згруб., образл. дівуля 
дівчинй щи згруб. дівчин а-підліток 
дівчі згруб. звертання до дівчини- 

підлітка 
дівчітнйк дівчата (підлітки) 
дівчур, дівчьй дівчина (підліток) 
дівчьйта дівчата 
дівчьйгка пестл. дівчатка 
дівчьйчий дівочий 
дідарні, дідорні ірон., образл. 

будинок для перестарілих; 
прибудова , де живуть старі люди 

дідйзнина спадщина після смерті 
діда; спадщина з діда-ирадіда 

дідич заст  власник земель 
дідо батько мазері або батька; дідо; 

старий чоловік; чоловік маминої 
або батькової сестри (тети); дідух 

дідча мама важкодостуина 
міцевість; біда, нещастя, горе 

дідча шкіра ткац цупка тканина (з 
одного боку гладка, а з іншого 
фланелева) 

діждатнсі дочекатися 
дізріти доглянути, допильнувати 
дійниці, дінйці дерев’яна посудина з 

ручкою збоку для доїння молока 
дійтй до себи опритомніти, 

отямитися 
дійш лй доспіли (про овочі, фрукти) 
дікувати бути дяком на парафії 
Діл геогр. назва гори в с. Білі Ослави 
ділинйці розподіл майна або землі 
Ділкі, Д ілок геогр  назва урочища 

між селами Білі Ослави і Заріччя 
діна уживають для дотримання рими 

у гуцульських коломийках 
діравий дірявий 
дістати отримати стусана 
дітвак згруб. дитина



дітвах дітлах
діти загубити, закинути якийсь 

предмет
Діти дитину і ас пі перервати 

вагітність 
ДІтііщі згруб. діти 
ДІТОЧНН дитячий

дічнха дружина дяка; жінка-дяк- 
дячиха

діямент, дісминт діамант 
длубатнсі колупатися 
для себи фізіол. справляти 

фізіологічну потребу 
Дми зверт  Дмитре (тільки в селах 

Чорні Ослави і Чорний Потік) 
Дмитрйха дружина Дмитра
Дмйтрі 1;ерк, свято Великомученика

Дмиїрія (8 листопада) 
днина день: ранок, початок дня- 

день тижня 
дну вати днювати 
ДО лицьй до лиця 
ДО Н 1ІН І  до сьогодні 
ДО очйй, до очни на очну ставку 
до полудні до обіду 
до рані до ранку

доба вийти, добавльйти добавляти 
добагати, догажьйти догоджати 
добрий на іду який їсть багато і з 

апетитом 
добрйтисі миритися 
добрі, д обереькі великі 
добутисі дістатися, проникнути 

всередину чогось, докладаючи 
зусиль 

добуток засіп, приплід 
дов ізати д о в ’язати 
довбати, шпортати колупати 
довбагисі колупатися 
довбенька зменш, довбня 
довг борг і

Д0ВЖИЛЄЗНИЙ довжезний 
довж нйк боржник 
довіж ьйти мати добрий зір, добре 

бачити 
довірьйти довіряти 
довййзувати д о в ’язувати 
довкілі довкілля 
дога клепка (складова частина 

бочки)

Д оганьйтн  наздоганяти; ображати 
когось

доглотитисі дотовпитися 
доглупатисі догадатися, второпати 

збагнути 
договорьйти договорювати 
договорю ватиеі домовлятися 
договорьйгисі виясняти стосунки.

сваритися, задиратися 
Догребстй догребти 
догром адж ьйти, догромаж ьйти  

догромаджувати 
Догудовувані догудовування 
дож ьйти дожати 
дозволиш , н о т а т ц і  дозвіл 
дозвольйти, позвольгіти дозволяти 
Дозирати доглядати, пильнувати, 

піклуватися про когось 
ДОІЖДЖЬЙти доїздити 
ДОЇНІ доїння 
дойок, дійок дійка 
докапарйти нарешті закінчити 

роботу, недбало її виконавши 
Доків доки

доківатисі, дотирькатиеі торкатися 
докігати дотягати 
докігнути дотягнути 
Докігнутисі дотягнутися 
докінутисі доторкнутися 
докорьити набридати небажаними 

розмовами й причіпками 
докупййти докуповувати

докупкі пестл. докупи 
докучьйти докучати, набридати 
докьйгувати дотягувати 
долагожьйти долагоджувати 
долазьйти долазити, долізати 
долі доля; жарт, чоловік 
долів униз (про напрямок) 
долівка буд. підлога 
Д О Л І В Л І Ш Ь  долілиць 
долічйти долікувати 
долічувати доліковувати 
Долішна Сйгла геогр. назва кутка в 

с. Білі Ослави 
долішні етногр., ми , згруб. 

доліш ньйни жителі Доліш ніка в 
с. Білі Ослави 

Доліш ньйк геогр. нижня частина с.
Білі Ослави 

долльйти долляти 
доломййти доломлювати 
долучьйти долучати, приєднувати, 

додавати 
долучьйтисі долучатися 
дома вдома
домарство залишатись на 

господарстві при відсутності 
господарів 

домовййтисі, ДОМОВЛЬЙ І исі 
домовлятися 

донька дочка 
допікати дошкуляти 
доправдовуватисі оправдуватися;

доказувати правоту 
доправййтисі, допоминатисі 

домагатися, просити, нагадувати, 
вимагати чогось 

допрйкладу уживають, коли хтось 
висловився римованими словами 

допровадити довести когось до 
певного місця; довести до 
логічного завершення

дорник, дорнік інстр  пробійник 
доробййти доробляти 
дорож іти дорожчати 
дорож нечі дорожнеча 
доручині доручення 
доручьйтн доручати 
досвіта, досвітком, лодийни на 

світанку 
досвіток світанок 
досербати досьорбати 
досипййти досипляти 
досігати досягати, діставати;

дотягуючись, торкатися чогось 
досігнути досягти 
доста досить, достатньо 
достачити надбати, забезпечити в 

достатній кількості 
достом енно, досі именно 

безперечно 
досьвіта удосвіта 
дотирькнутисі доторкнутися 
дотйчити закінчити тичк> ваги (про 

квасолю, горох) 
дотів, дотий доти, досі 
дотрймувати доглядати.

піклуватися (про стару людину) 
дотрутити доштовхати до 

призначеного місця; ірон. дожити 
дотульйтисі дотулятися 
дохильйтисі дохилятися 
доходйти дозрівати, достигати 
доходьйк, доходяга образі, дуже 

худий (про людину та худобу) 
дохтор, дохтір лікар 
дочираги дочерпувати 
дочйста начисто; викінчено 
дочініні, дочиніні клопіт, морока 
дочісу до пори, до часу 
дош пента до останнього, цілком, 

зовсім



дош укувати придиратися, 
провокувати сварку чи бійку 

дощ івка дощова вода 
драб образл. голодранець, босяк 
драгон крав хлястик, пришитий на 

рівні талії 
дралі робітник, який дре ріпу 
драниці буй. колота дошка для 

покриття даху 
дранка крав, стара, рвана сорочка; 

образл. з негативними якостями 
людина

дрантивий знев., крав дірявий.
подертий, обідраний 

дранті, кацурі, лахі знев., крав 
стара одежа 

дрантюга, иендза, нехарь образл. 
злюка, людина з поганим 
характером 

драпати дряпати: втікати 
дратва груба нитка 
драш панова косиці, драш панівка  

заст . обр. невеликий букет із 
штучних та засушених квіток, який 
пришивали до грудей і на 
головний убір молодому та 
дружбам (молодій і дружкам 
тільки на груди) 

дргіва ліс  , засіп, дрйви дрова 
дригати бити ногами (про худобу) 
дрижьйти тремтіти, дрожати; 

надмірно опікати, оберігати, 
догоджати; боятися втратити, 
пошкодити, поламати щось 

дрймба муз. музичний щипковий 
інструмент 

Дримблюш ка геогр. назва урочища 
в с. Білі Ослави 

дрібонький дрібненький 
дрібонько дрібненько

дрібуш йти, дріботіти йти
маленькими кроками (про хворих 
або дуже старих людей) 

дріпак, дряпак, драпак, здріб. 
дряпачок старий зношений віник; 
дряпак 

дріщ і кулін. дріжджі 
дробййта ягнята, вівці 
дровітні, дривітні колода, на якій 

розколюють дрова; приміщення 
для дров 

дрочйтисі доводити до нервового 
стану, виводити з терпіння, 
дратувати (про людей та собак) 

друга інша
Друга Богородиці церк. Різдво 

Пресвятої Богородиці (21 вересня) 
другати скручувати мотузку або дві 

нитки разом 
другий інший 
Д ругий СвітиII вечір церк.

Навечір’я Богоявлення (18 січня) 
другої іншої
друж бити обр. бути на весіллі 

дружбою 
друк дрюк, дрючок, палиця; знев. 

лайдак
друкер, друкірлш  друкери дверна 

ручка
дручок зменш, дрючок 
друш льйк друшляк 
друш ити обр. бути на весіллі 

дружкою 
дряпак стара мітла 
дубати, дубоніти, дубасуватн  

вибивати ногами під час танцю 
дубилтівка збр. мисливська 

рушниця, двостволка 
дубилтовий подвійний 
дубйна ліс. дубовий ліс; кушн. 

барвник із відвару кори дуба,

вільхи або сливи; кулін. розсіл з 
листя дуба для соління огірків 

дубйти вимочуючи у барвнику, 
фарбувати шкіру, сукно, полотно; 
вет. захворіти на сечокрів’я (про 
корів) 

дубівка дубова бочка 
дубіти знев. стояти або сидіти на 

місці; стовбичити; довго спати; 
мерзнути; припиняти ріст (про 
рослини) 

дужіти одужувати 
дублений пошитий із шкіри темно- 

оранжевого кольору, вимоченою у 
дубині

дуди.мн., крав, манжети вишитої 
сорочки 

дудлити згруб. пити 
дужий здоровий; сильний 
дужий як дзвін міцний, сильний, 

дужий (про хлопця) 
дужчий сильніший 
дукач багач 
дулі сорт груш; дулі 
дуна виг уживають для дотримання 

рими у гуцульських коломийках 
дупак обр. парубоцька Великодня 

гра
дуплавий дуплявий 
дургоніти, дуркотіти заст.

деркотіти (про віз) 
дурдом психлікарня 
дуріти, тлумитисі пустувати, 

бешкетувати (про дітей) 
дуркати штовхати з розгону 
дурно дарма; даремно, марно, 

безрезультатно; млосно 
дути дмухати; надмірно опікати 
дутисі гніватися, ображатися;

надиматися, надуватися 
дуфати заст. дбати (про когось);

сподіватися, надіятися 
дух тепло; дух

дучка ніша внизу печі для колених 
дров

душ кувати паст  збитися в гурт і 
важко дихати від спеки (про овець) 

душ ніва, завара духота 
душ ьй душа 
дьик церк  дяк 
дьнка вдячність 
дьйкувати дякувати 
дьйкую , най Бог пом агаї й вам 

відповідь на привітання й 
побажання «Божи помагай»  

дьйрка дірка
дюг неприємний запах, сморід 
дю ґнути вколоти; дати стусана 
дяка подяка

Е
Ква церк. ( ’ в а
едельвейс бот. гірська рослина, яка 

зустрічається на вершинах Карпат 
ей-де та де, ні
ємне заст. дуже добрий, відмінний;

висока якість 
емпій збр. німецька автоматична 

стрілецька зброя часів Другої 
світової війни 

енкавидйст службовець НКВС 
есик металеве я-подібне кільце для 

з 'єднання ланцюга 
ет от

Є
гднанка примирення після сварки чи 

бійки
єднати, їднати мирити.

примирювати 
ейці яйці



Ж
жаден, жадний жодний 
жалоба скарга
жалоба скорбота за померлим 
жарівка електрична лампочка 
жбирь стрімкий схил; крутосхилий 

хребет, вкритий рослинністю 
жбйханка штовханина 
жбйхнути різко штовхнути (у груди) 
жбухнути різко вилити (про рідину);

раптом спалахнути (про вогонь) 
ж виндіти, типтилйти згруб. 

недоречно говорити, дорікати, 
нарікати, висловлювати 
невдоволення, претензії; 
безперестанно про щось просити, 
чогось вимагати 

жвікати жувати
жгребло інструмент для вичісування 

коней, корів 
жгура, жгурі кіптява, сажа 
жгурінка пригоріла самогонка 
жданьй чекання 
ждюхати штуркати,штовхати 
жебрати жебракувати, просити 

милостиню 
жебри жебракування 
желізяка, жилізяка залізяка 
женині, жинячка одруження (про 

хлопця) 
ж ердка, жертка жердина; 

спеціальна жердина, закріплена до 
стелі комори або жилої кімнати, 
для зберігання одягу 

жири пук би’с згруб. їж, щоб ти 
луснув 

жерт жарт 
жерти згруб. їсти 
жертисі згруб. сваритися, 

ворогувати 
живина жива істота

Ж йвний читверь Страсний четвер
ж йво скоро, швидко
живш и скоріше
жид єврей
жидівка єврейка
жие живе (жити)
жисм о живемо
жий живи
ж й л а  анат. кровоносна судина;

підземне водяне джерело 
ж илетко тонка сталева пластина із 

двома гострими краями, яка є 
частиною безпечної бритви 

жилізко праска 
жнлізо залізо
жйлка ліска, волосінь (частина 

вудлища); вроджена риса вдачі 
жинатий одружений 
жинйтисі одружуватися 
ж интйці кулін. сироватка, утворена 

під час виготовлення сиру, будза 
жир насіння бука 
жиребна вагітна кобила 
ж ирований інкрустований 
ж иртувати жартувати 
жйти на віру цивільний шлюб; жити 

невінчаним у церкві 
житьй життя 
Ж И К ) живу
ж ібатйні ж аб ’яча ікра 
жібиньй жабеня 
жідати бажати, хотіти, прагнути 
жіднйй спраглий; жадібний 
жідоба жадоба
ж ілйти жалити (про кропиву) 
ж іло жало 
жінка дружина
ж іночник церк. крило у церкві, яке 

знаходиться від входу і звернене 
до заходу

жіхнутисі, жьйхнутисі несподівано 
злякатися 

жмакати прати білизну руками; 
зімнути

жмені душ і ірон. мала тендітна 
людина 

жмйток жмут 
жнен, мн. женці жнець 
жовкнути жовтіти 
жовнір заст. солдат 
Ж О В І  І Л Н И Ц І  мед. жовтяниця 
жоліб, жолоб ясла для худоби; 

ущелина в горах; видовбане у 
дереві заглиблення для напування 
худоби

жолобина долинка між двома 
горбами

жолудок, ожолудок анат. шлунок 
жонова орн. дятел 
жоночий заст. жіночий 
жонца заст. управитель 
жорна млин з ручним приводом 
жорнати молоти на жорнах 
жубилиці, ж уж илиці шкідник, який 

живиться комахами, черв'яками та 
рослинами 

жужиль шлак після згорання 
кам’яного вугілля 

жура журба, гризота 
журйтисі переживати 
жьвікати, ж ьвикати жувати 
ж ьйб’їча робота зоол. жабуриння, 

ж аб’яча ікра 
жьйба мн. жібй жаба 
жьйбівський образл. жібак який 

народився або живе у селищі 
Верховина (колишнє Ж аб’є) 

Ж ьйбія геогр. стара назва селища 
Верховина (Ж аб’є) 

жьйлісливий жалісливий, 
співчутливий 

жьйлісний жалісний

жьйлісно жалісно 
жьйлувати жаліти; шкодувати, не 

давати; жаліти, берегти (про речі) 
жьйлуватисі жалітися, скаржитися 
жьиль жаль 
жьйти жати
жьйхно страшно, жахливо

З
з споду з-спід низу 
за простйбі милостиня за померлого 

душу; задарма 
за свої памніти, за евеї памніти, за 

меї памніти у період свідомого 
життя 

забавити спізнити 
забавитисі затриматися, забаритися, 

запізнитися 
забавййтисі, забавльитисі 

веселитися, розважатися 
забавка іграшка 
забавний веселий 
забагати дуже прагнути чогось, 

часом неможливого; хотіти того, 
що важко виконати чи отримати 

забагнути, забагти захотіти, 
забажати 

забандижувати мед  забинтувати 
забизпечити збр. покласти на 

запобіжник (про стрілецьку зброю) 
забілений кулін. заправлений 

сметаною (про суп) 
забілий занадто білий 
забілілій забагато 
забічи забігти
заблйзький занадто близький 
заблиш ьйти заблищати 
заблиш ьйтисі заблищатися 
заблищ ьйчий занадто блискучий 
заблідйй занадто блідий 
забліти забекати (про овець)



забовваніти образл. остовпіти, 
зацепеніти 

забогатіти забагатіти 
забогато занадто багато 
забожйтисі поклястися 
забороньйти забороняти 
забруднйй занадто брудний 
за буд йти кулін. закоптити 
забудьковатий той, який часто 

забуває; забудькуватий 
забужений кулін. закопчений 
забутіти згруб. заплакати; заревіти 

(про худобу) 
забутьй забуття 
зав’їзати зав’язати 
зав’їзатисі зав’язатися 
зав’їзка зав’язка 
зав’їзь зав’язь
заважьйти заважати, мішати 
завальйгисі загубитися (про якусь 

річ); забруднитися 
заваруха неспокій, погані події, 

початок війни 
завацькати забруднити 
завбирнути повернути у 

зворотньому напрямку 
завбиртати розвертатися, повертати 

назад (про коней) 
заввихатисі поратися, швидко 

виконувати роботу 
завгоді, заднйни, загоді, ззагоді 

засвітла, завидна, перед вечором, 
за дня

завдавати допомагати комусь на 
плечі або спину підняти вантаж 

завдати допомогти покласти комусь 
на спину вантаж 

заверш увати класти останні пласти 
сіна на копицю, стіг 

завзьйтий завзятий

завзьйтисі упереджено відноситися, 
прискіпливо ставитися до 
конкретної особи 

завзьйто завзято
завйваниц кулін. рулет із солодкою 

начинкою 
завивати загортати 
завивати молоду обр. зав’язувати 

хустину на голові кнігині 
завидіти, завйдувати заздрити 
завидія верховода 
завилйкий занадто великий 
завирбуватисі заст. укласти 

трудову угоду на 
сільськогосподарські роботи в 
інших областях України 

зависний, зависливий заздрісний 
зависть заздрість 
завйта зав’язана у хустину 
завйти обгорнути; мед. забинтувати 
завйтий загорнутий (у папір); мед.

забинтований 
завитйти, иеревитйти перевершити 

когось (про риси характеру, 
інтелектуальні та професійні 
здібності) 

завізний зайнятий (про конкретного 
спеціаліста вузької професії) 

завізно людно, преповнено 
кількістю замовників (про млин, 
пилораму, кузню тощо) 

завіриний образл. який має злий 
вираз обличчя 

завірьйти завіряти (про документ) 
завірьйтисі, завірю ватисі образл.

робити злий вираз обличчя 
завіситисі повіситися 
завічьйти, завичьйти удавати 

каліку 
завййзаний зав’язаний 
завййзувати зав’язувати

завййзуватисі зав’язуватися 
заворочьйти, завиричьйти, 

доточити, халамандрйти
завертати голови, морочити голову 

заврудовати, поврудовати  
вирішити заплановані справи 

завсігдй заст  завжди 
завстидати засоромити 
завстидатисі засоромитися, 

знітитися 
завузкйй занадто вузький 
завузко занадто вузько 
завуньйтисі засмердітися 
завчьйсу завчасно, зазделегідь 
за в пін завжди 
зага мед. печія 
загаїти заст. заступити 
загалюватисі згруб. піднімати 

передню полу спідниці або 
сорочки (про жінок) 

загальниці церк. загальниця 
(установлені церквою дні, коли 
можна споживати молочні та 
м ’ясні продукти) 

за гань йти заганяти 
загараздйтисі провалитися;

загрузнути; пропасти, щезнути 
загарати засмагати 
загарчьйти загарчати 
загарь чад
загата зовнішнє утеплення хати 

(кукурудзою, картопляною 
гичкою, соломою) 

загатйти перекрити річку, струмок 
загйкуватисі заїкатися, затинатися 
загинати жартувати; гнути 
загиика згин (про тканину, папір 

тощо); анат. місце, де згинається 
нога (під коліном) 

загіркйй занадто гіркий 
за гладкий занадто гладкий

заглаїти, заїднати, заєднати заст. 
помирити, заспокоїти, 
втихомирити, погодити, владнати 
проблему 

заглуб’ювати заглиблювати 
заглубокий заглибокий 
заглю зданий, захлю зданий, 

замащ ений забруднений 
загнений загнутий 
загнітйтисі кулін. набрати 

золотисто-коричневого кольору 
під час випічки (про хліб) 

загнічений ку’лін. добре випечений 
(про хліб) 

заговорю вати, заговорьйти  
відволікати розмовою від основної 
теми

заголена згруб. з піднятою догори 
сорочкою або спідницею 

заголйтисі, задертисі, задратисі 
згруб. підняти догори низ спідниці 
або сорочки 

загонистий впертий, 
некомунікабельний 

загорілий, загорений засмаглий;
отруєний чадним газом 

загоріти засмагнути; отруїтися 
чадним газом, вчадіти 

загоріче занадто гаряче 
загорічи у стані запаморочення (від 

болю)
загорода паст, загороджене місце 

для худоби 
загортатисі одягатися (про верхній 

одяг)
загорьйчий занадто гарячий 
заготовййти заготовляти 
загрйзтисі зажуритися 
загрозйти змусити мовчати 
загромажьйти згрібати граблями 

залишки сіна; загромаджати 
загрубий занадто грубий



загудзований зав'язаний у два й 
більше вузлів, які трудно 
розв'язати 

загудзувати зав'язати так, щоб було 
важко розв'язати (у два й більше 
вузлів) 

загуло пропало, минулося 
загутати забавляти 
загутатисі забаритися 
задачі задача
задерти підняти вгору (про низ 

сорочки або спідниці) 
задеш иво занадто дешево 
задзьйбнути, задубіти, закоциніти, 

закапцаніти сильно змерзнути 
задивййтисі задивлятися 
задикуватисі замаскуватися 
задилекий занадто далекий 
задинчйти заст. закрити наглухо 
задиривіти задерев'яніти 
задирка мед. задирка над нігтем на 

пальцях рук 
задиркотіти зашуміти колесами 

(про віз) 
заднйни не дуже пізно; завидна;

понадвечір 
задньйнка пряма кишка (у свині) 
задобри занадто добре 
задобрьйти, задобрювати задобряти 
задовільньйти задовільняти 
задорогйй занадто дорогий 
задорого занадто дорого 
за доста забагато; надмірно 
задрймбати заграти на дримбі 
задрібно занадто дрібно 
задубати загрюкати (ногою) 
задубіти змерзнути; через низьку 

температуру припиняти ріст (про 
картоплю) 

задужи, зафйст занадто сильно 
задужий, замоцний занадто 

сильний, занадто міцний

задурілий очманілий, одурманений 
задурнйй занадто дурний 
задурно задарма, заніщо 
задуха мед. астма, дихавиця 
заж датисі, зачикатисі довго чекати 

на когось 
зажебрати випросити 
зажідати забажати 
заж макати частково випрати тільки 

забруднене місце 
заж мурічи із заплющеними очима 
заздрити завидувати 
заздрість креш и заст. сильно 

завидувати 
заздріти угледіти, помітити 
зазирати заглядати 
зазорьйло світає 
зазубилати загнуздати коня 
зазулі орн. зозуля 
заирзати заіржати (про коней) 
заїда струп на губах 
заїдатисі залишати на губах рештки 

їжі; заїдатися; сваритися, псувати 
стосунки 

заїжджьйти заїжджати 
зайда образл. чужинець, приблуда 
займйти погнати (про худобу) 
зайойкати почати вимовляти йой 

(від болю) 
зайш ла завагітніла 
закадйти задиміти 
заказати замовити; заборонити щось 

робити або розповідати 
закалавурдити кулін. зварити 

поспіхом (про несмачну їжу ) 
закатрупити вбити 
закачьйтисі закотитися 
закаш латисі закашлятися 
закваснйй закислий

заквітувати облікувати об ’єм 
виконаних робіт для нарахування 
заробітної плати 

заків, заки, закі поки 
заківчик, ковпачок металевий або 

пластмасовий наконечник для 
запобігання поломці пера ручки 
або стержня олівця 

закігати, затігати затягати, 
затягувати 

закігнути, затігнути затягнути 
закіжкйй, затіжкйй заважкий 
закімарити задрімати 
закірвавлиний закривавлений 
закладини буд. толока на 

будівництві дерев'яного будинку 
закліґати кулін. приготувати із 

підігрітого солодкого молока 
закваску для виготовлення будза 

заклістй заклясти 
заклістйсі поклястися 
закльйгий заклятий 
закмітити помітити, зауважити, 

догадатися 
заковтати постукати (у вікно) 
закокірчиний загнутий догори 
заколесник деталь воза 
заколінкувати забруднити (про 

штани на колінах) 
закондзервований законсервований 
закосйчиний заквітчаний; ж арт.

підпитий (про п'яницю) 
закосйчити заквітчати 
закосйчитисі заквітчатися 
закохані любов, кохання 
закочений зігнутий, з піднятим 

догори кінцем; підкочений (про 
штани та рукави сорочки) 

закривш і занадто кривий 
закричьйти закричати

закриш йти кулін. приправити 
страву закриш кою  

закриш ка кулін. приправа із дрібно 
нарізаної цибулі, кропу, петрушки 

закройш ик крав, закрійник 
закрут поворот
закрутйвсі світ запаморочилася 

голова
закрутка металева або дерев'яна 

защіпка, яка приводиться в дію 
обертанням 

закуріни молоко пригоріле молоко 
закуріний, зажгурілий, зажґуріний  

задимлений, почорнілий від диму; 
пригорілий 

закуріти почорніти від диму; 
пригоріти при кулінарній 
обробці(про страву )

Закут геогр. урочище на межі сіл 
Білі Ослави та Чорний Потік 

закутати замотати; добре одягнути 
закутки сховки
закучірьйвитисі закучерявитися 
закучірьйвіти закучерявіти 
закуш увати їсти після приймання 

спиртного 
закьйгувати затягувати 
закьйгуватисі затягуватися 
закьйжко заважко 
закьймити, затьймити, закімувати  

запам'ятати 
закьйти, затьйти зарубати сокирою 

в дерево 
закьйтисі, затьйтисі заклинити, 

різко перестати працювати (про 
зброю); затятися 

залагож ений залагоджений 
залагожьйти залагоджувати 
заладований збр. заряджений; 

завантажений



заладувати збр. загнати патрон у 
патронник; зарядити; завантажити 

залазьйти залазити 
залатвити залагодити (справу) 
залежітисі забруднитися (про 

корову під час лежання) 
зализана пошита з велюру (про 

спідницю) 
залйзуватисі підтікати при 

переливанні рідини по стінках 
посудини з якої переливають 

залиш ьйти залишати 
заліжка заклад, парі 
залізко, жилізко праска; мисл.

капкан на звірів 
залізний кіл лом 
залізний магазйн господарський 

магазин
залізиьйк металевий ящик, в якому 

зберігається слюсарний інструмент 
або металеві деталі 

залізьй, залізьйчі т ільки мн. заліззя 
заліпйти заст. заклеїти 
заліп'ювати заліплювати 
залічити залікувати 
залічйтисі залікуватися 
залльйти залити
залога заборона проїзду; перекриття 

руху на дорозі 
залоєний, засмальцьований  

забруднений ж иром,сильно 
забруднений одяг 

заложйтиеі побитися об заклад 
заломййти, залом'ювати  

заломлювати 
залубиці скриня на санях, 

облаштована для перевезення 
людей

залуда, залудуватий заст., знев. 
неповороткий,вайлуватий

залупити відтягнути шкіру (про 
мертву худобу); силою вітру 
задерти парасолю 

залуп'ювати залуплювати 
залуп'юватисі залуплюватися 
залучьйти залучати 
залучьйтисі залучатися 
залямити захопити, нечесно щось 

придбати 
залямувати крав, обшити краї 

вузькою стрічкою (про верхній 
одяг)

за магати перемагати 
замаїти заквітчати 
замалйй занадто малий 
замаснйй занадто жирний 
замастити забруднити, зашмарувати 
замастйтисі забруднитися 
зам ащ ений, замацьканий  

забруднений 
замилдувати донести на когось 
замилдуватисі стати на облік; дати 

про себе знати 
зам инка густа сира каша з 

кукурудзяного борошна (корм для 
домашньої птиці) 

замирзльйк, змирзльйк людина, 
яка швидко змерзає; груда льоду 
або замерзлого снігу 

за мілкий занадто мілкий 
заміньйти заміняти 
заміньйтисі замінятися 
зам іріти, замьйріти поміряти 
замірьйти заміряти 
заміс кулін. певна кількість готового 

тіста для випічки за один раз 
зам ітнйк буд. короткі частини 

поздовжньо розрізаної навпіл 
колоди, бруса або товстої дошки 
(призначені для заповнення

бі

проміжку між вертикальними 
стовпами у стіні будівлі) 

заміть замет, кучугура снігу 
заміш іний замішаний 
замішьйти замішати 
заміщ ьйти заміщати 
замкнений, запертий замкнутий, 

зачинений 
замнікйй занадто м'який 
замовййти замовляти 
замовчіти замовчати 
замогарйчити завершити 

домовленість могоричем 
замогтй, замочи побороти, 

перемогти 
замоггйсі, замочйсі розжитися, 

розбагатіти 
замок буд. місце з'єднання круглих 

колод, плиниць та брусів 
замокро занадто мокро 
замолодйй занадто молодий 
замолодйчитисі зав'язати хустину 

кінцями назад 
заморужйлосі заросло коротенькою 

густою травичкою 
замотилйчиний очманілий 
замоцний занадто міцний 
замудрий, зарозумний зарозумілий 
замулйти нанести річкою піску, 

глини, дрібного каміння 
занизький занадто низький 
заникати, запитати скрито 

заглядати 
занихарити,запаскудити  

насмітити, довго не прибирати 
занихати, заніячити занедбати, 

занехаяти, запустити (про 
господарку) 

занімило згруб., образл. відібрало 
мову

заніхтиці мед. гнійний нарив під 
нігтем 

зануда нудна людина 
зануд кий занадто солодкий 
заню рилосі, забондю рилосі 

захмарилося, зібралося на дощ 
заню тувати залатати заклепуванням 

(про каструлю) 
заострений загострений 
заострий загострий 
заострйти загострити 
заостро занадто швидко 
зап’їток шев. каблук 
западати засипати, замітати снігом 
западатнеі провалюватися (про 

землю) 
западь великі замети снігу 
запал а х котіт и зап ал ах кати 
запалині, запаліні мед. пневмонія 
запамнітати запам'ятати 
запамнітовуваги запам'ятовувати 
запарі гострий біль у пальцях віл 

холоду; зашпори 
запаска жіночий поясний одяг з 

двох вовняних кольорових 
половин, який одягають замість 
спідниці 

запеклий упертий, затятий 
заперти зачинити 
запертий зачинений 
запиватисі часто надміру вживати 

алкоголь 
запилинати сповити (немовля) 
запирати зачиняти 
запирезаний вперезаний 
запйтані запитання 
запихати застромлювати 
запичьйтаний запечатаний 
запичьйтати запечатати 
запичьйтувати запечатувати



запГішнений який зробив губи 
тонкими

запиш ньйтисі робити губи тонкими 
запібкати, затрубити подати 

звуковий сигнал (про автомобіль) 
запізно занадто пізно 
запір мед. закреп, запор 
запіснйй занадто пісний 
запічок місце для спання збоку печі 
зап'їток закаблук
запліснівіти, зпліеніти запліснявіти 
заплісніний, зплісніний

запліснявілий 
заплісніти запліснявіти 
заплітка кольорова стрічка або 

вовняний шнурок, уплетений у 
косу

запліш йти розклинити, забити 
плішку

заплохйй занадто тихий, мовчазний 
заповідй обр., церк. привселюдне 

повідомлення священиком у церкві 
про майбутній шлюб; оповідь 

заповідний занадто повільний 
заповісти замовити; зробити 

дистеминт  
заповний занадто повний 
заповоли занадто поволі 
запоганий занадто злий 
заполоч нитки для вишивання 
зап ом огтй сі, запомочйсі забагатіти 
запопиречувати перегороджувати 

дорогу; грубо втручатися в 
розмову 

запопиричйти перегородити, 
перекрити дорогу 

запосісти захопити, зайняти, 
заволодіти 

запотрібний занадто працьовитий

заправййти кулін. додавати до 
страви різні компоненти для 
поліпшення смаку; заправляти 

заприеігнути заприсягнути 
запричіщ ьйтисі церк.

запричищатися 
запрітати, запрьйтувати наводити 

порядок 
запрічй, запрігтй запрягти 
запрічйсі, запрігтйсі віддавати себе 

тільки виконуваній роботі 
загіробувати, покуш іти скуштувати 
запроважьйти запроваджувати 
запропастйтисі піти й довго не 

повертатися; зникнути; 
застрягнути, загрузнути у болоті 
(про транспорт) 

запрош ені запрошені (про гостей) 
запрош ині запрошення 
запрош ьйти запрошувати 
запрута довгий дрючок, за 

допомогою якого натягують 
ланцю г при зав’язуванні на санях 
чи возі дров, соломи, сіна 

запрутйти туго зав'язати на возі чи 
санях дрова за допомогою запрути  

запрьйсти замурликати (про кота);
заст. заробити прядінням 

запрьйтати заховати; навести 
порядок 

запудж увати, залуж увати  
залякувати 

запусто задарма 
запутаний заплутаний 
за путати заплутати 
запутатисі заплутатися; запутатися 

(про прив'язану худобу) 
за путу вати заплутувати 
запутуватисі заплутуватися 
зарадити порадити, допомогти 
зараз за один раз; все зразу

зараз, зарнз уже, тепер, зараз 
зараза образл. погана людина; мед.

венерична хвороба 
зарано занадто рано 
зарва зсув грунту; урвище 
зарватисі зсунутися (про грунт) 
заржьйвіти заржавіти 
заржьйвлиний заржавілий 
зарзати заржати
зариватисі зсуватися (про грунт) 
зариво заграва
зариготатисі згруб. засміятися 
зарикати замукати 
зарібок заробіток 
заріджений кулін приправлений 

смаженим салом, сметаною, олією 
тощо

зарідйти кулін. приправити, 
присмачити 

зарідкйй занадто рідкий 
зарідом один за одним 
зарізати надрізати (про дерево або 

виріб із дерева) 
зарікатисі давати обіцянку 
зарінок кам’яне та піщане русло 

річки після розливу 
заріцький образл. заріцун який 

народився або живе у с. Заріччя 
зарічйсі заріктися 
Зарічі геогр. назва с. Заріччя 
зарічливий який зарікся, дав 

обіцянку не робити чогось 
заробййти заробляти 
заростй, зарість завести довге 

волосся, бороду 
зарубйти крав, підігнути та прошити 

край тканини 
зарубка виїмка чи спеціальна 

позначка сокирою або ножем на 
дереві, палиці чи дерев'яному 
виробі

зарублений крав, підшитий (про 
підігнутий кінець тканини) 

заруб’ювати крав, підгинати та 
прошивати край тканини 

зарумййний занадто рум'яний 
зарумййнитисі зарум'яніти 
зарьйда кулін. заправа до страви 

(топлене сало, сметана, масло, 
олія, підлива тощо) 

засапати заробити на просапці 
грошей 

засапувати, зацю кувати  
розпушувати сапою грунт 

засвистати засвистіти 
засвіжий занадто свіжий 
засвітлий занадто світлий 
засилігирувати заст., військ.

віддати честь по-військовому 
засилнйй занадто міцний 
засильйти засилювати; заселяти 
засинтирувати заст  призвати до 

армії 
засідані засідання 
засікірований застрахований 
засікіруватисі застрахуватись, 

передбачити собі алібі 
заскакувати забігати, заходити (до 

когось); виконуючи свою роботу, 
прихоплювати частину й чужої 

заскоботати залоскотати 
заскородити заборонувати 
заскочити забігги 
заскрикотіти заскреготати 
заскугніти заскиглити 
заслабйй недостатньо міцний (про 

виріб, механізм тощо) 
заслабнути мед. захворіти 
заслйнений образл. забруднений 

слиною 
заслідити виявити сліди 
заслозйтисі заслвозитися



заслотйти засльотити 
заслотйтисі засльотитися 
засмальцьований, заш мірований

забруднений жиром або мастилом 
засмутнйй занадто смутний 
заснйдіти потемніти (про 

кольоровий метал); запотіти (про 
вікна)

заснічений забитий отвір 
заснічуватисі забиватися (про отвір) 
засолений занадто солоний 
засолодйти додати цукру 
засолодкий занадто солодкий 
заставити примусити 
заставййти, заставльйти  

заставляти, примушувати 
застань виг. уживають, спонукаючи 

коня або корову ступити ногою чи 
піднял и ногу 

застарий занадто старий 
застилий застиглий 
іастирежині застереження 
застиричй застерегти 
застити застигнути 
застілка шев шкіряна латка на 

взутті
застола шев. шматок товстої шкіри, 

яким підшивають низ постолів  
застрігати застрявати, загрузати 
застрімкйй занадто крутий (про 

гірський спуск, берег) 
заетрьйгнути застрягнути 
застудений занадто холодний 
застудино занадто холодно 
засуватисі забруднитися 
засуватисі зсуватися (про грунт) 
засухйй занадто сухий 
заталапаний,обталапаний  

забруднений болотом, заболочений 
заталапати вступити в болото, 

лайно

затановйти деформувати (про 
консервну банку, відро) 

затановлений деформований (про 
жерстяний предмет) 

затвирдйй занадто твердий 
затворений зачинений 
затемний занадто темний 
затикати закорковувати, закривати 
затилишу вати затрясти 
затиліфонувати зателефонувати 
затинкувати затинькувати 
затипло занадто тепло 
затирка кулін. страва із пшеничної 

або кукурудзяної муки, звареної на 
воді

затирпкйй занадто терпкий 
затйти ожиріти, поправитися 
затитиріти отетеріти, зацепеніти 
затйчити забити тичку біля квасолі 
затів, заків поки
затінок затінена північна частина 

гори або поля під лісом 
затісний замалий (про взуття та 

одяг)
заткати закоркувати 
заткатисі знев. замовкнути 
зато зате 
затовчи затовкти 
затонко занадто тонко 
загопййти, затопльйти  

затоплювати 
затормоеити смикаючи за дверну 

ручку, пересвідчитися, чи зачинені 
двері на замок 

заторопіги завмерти, остовпіти 
затравйти зацькувати 
затраека крав, кнопка-застібка для 

одягу
затрасканий, заляпаний

забризканий водою або болотом 
затребувати висунути вимогу 
затроєний затруєний

затропцю вати, затрупцю вати
затупцювати 

затульйти затулювати 
затульйтисі затулятися 
затупйй занадто тупий 
затьйтий, закьйтий впертий, якого 

не можна переконати 
зафалений захвалений 
зафардигувати рідк. закурити 
зафасувати безоплатно отримати на 

роботі (перев. спецодяг); отримати 
ляпаса від когось 

зафацьканий, зафойданий  
забруднений 

зафйст, задужи занадто сильно 
зафівкати засвистіти 
зафляпкати, обфляцкаги  

забруднити чорнилом, фарбою або 
болотом

зафоркотіти розірватися зі звуком 
(про тканину ) 

зафрасувати запрасувати 
захаламандрйти, вшукати

о шу кати, об м ану ти 
захаркотіти, захарчьйти захропіти, 

захропти 
захйрілий згруб. заспаний 
захиріти згруб. заспати 
захйтрий занадто хитрий 
захілітати захилитати 
захланний той, якому всього 

замало; жадний, ненажерливий 
захлйпаний задиханий (після бігу) 
захлиснутиеі захлинутися 
заховскйй занадто слизький 
заходйтисі поводитися; перехопити 

дух (від сміху або плачу) 
захопйти застати 
захудйй занадто худий 
зацвйлий зацвілий; запліснявілий 
зацвйсти зацвісти; запліснявіти

зацирувати крав, заштопати (на 
швейній машинці) 

зацінований запаяний 
заціхати добитися мовчання 
зацоркати постукати (у шибку) 
зацоркотітп задзвонити 
зацю кувати спушувати землю 

сапою після того, як її було 
витоптано людьми, худобою або 
технікою (про город) 

зачерти зачерпнути, набрати 
зачиратн черпати, набирати 
зачиркнути закреслити 
зачирствйй занадто черствий 
зачищ ьйти зачищати 
зачіпатисі залицятися жартами, 

компліментами виявляти 
захоплення; провокувати бійку 

зачіпка привід для бійки, сварки 
Зачітьй, Лини Зачатіг церк. Зачатіє 

праведною Анною Пресвятої 
Богородиці 

зачмилений ірон. п'яний 
зачорнйти перефарбувати у чорний 

колір
зачулйти ліс. затесати товстіший 

кінець дерев'яної колоди (для 
зменшення опору при трелюванні 
волоком) 

зачутйтисі засмердітися (про м'ясо) 
зачяпатисі, зачяпкатисі залишити 

на губах їжу 
зачьйти почати; зачати 
зачьйтисі початися 
заш альований буд. облицьований 

дошками (про будинок, окрему 
стіну або частину стіни будинку) 

за шару вати буд. частково 
зашту катурити (начисто) 

заш вайпувати техн. заварити (про 
метал)



заш видко занадто швидко 
заш ирокий занадто широкий 
заш іптувати лікувати замовлянням, 

зашіптуванням 
заш кіринии образл. усміхнений 
заш кіритисі образл. засміятись; 

примружити око і зробити гримасу 
на обличчі 

заш кроботіти заскреботіти 
заш лейфувати загальмувати віз 

шлейфом  
заш марканий забруднений 

шмарклями 
заш мондаги забруднити зі середини 

обидві штанини 
заш моркненин зашморгнутий 
заш морок зашморг 
заш ню питисі задуматися, 

замріятися, відволіктися 
заш опотіти зашепотіти 
заш парувати заощадити, 

зекономити 
заш пилйти застібнути за 

допомогою шпильки (про сорочку) 
заш потати підставити під час 

ходьби чи бігу певній особі ногу, 
щоб вона впала 

заш потатиеі, заш портатнсі 
спотикнутися 

заш рубувати закрутити (гайку) 
заш тиліпати потрусити, потрясти 
заш умуватисі запінитися 
защ ик, заш трик .м е'с)заст. укол, 

ін’єкція
защ ипйти застібнути; зачинити на 

гачок (про ворота, двері, хвіртку) 
защ інка коротка, вузька кольорова 

стрічка для зав’язування коміра 
сорочки, рідше рукавів 

защ інкати зав’язати комір, рідше 
рукави сорочки

защ інкатисі зав'язати комір чи 
рукави сорочки стрічкою 
(власноруч) 

защ іпати застібати; зачинити на 
гачок (про ворота, двері, хвіртку ) 

защ іпатисі застібатися 
заясний занадто світлий 
ія я ц м н с л .  заєць; кулін. запечений 

м ’ясний хлібець 
заячий квас бот. дика низькоросла 

рослина зі смаком щавлю, схожа 
на молоду конюшину 

збавити зіпсувати, поламати 
збавмтисі зіпсуватися 
збавййтисі ламатися (про техніку, 

іграшку); псуватися (про 
продукти) 

збадати оглянути (хворого) 
збанок глечик з одним вухом для 

молока або води 
збивала набір чуфлинків (не менше 

двох) 
збиратисі одягатись 
збйти з пантилйку завадити 

прийняти рішення 
збйткі шкода, заподіяна унаслідок 

пустощів, витівок, жартів 
збиткуватисі робити шкоду; 

знущатися над кимось, глумитися, 
глузувати 

збиточний який пустує, робить 
збитки, бешкетує 

збігати кипіти (про рідку страву) 
збігла дитина, збіглиньй  

передчасно народжена нежива 
дитина (про викидень) 

збіговищ и збіговисько 
збідованнй виснажений 
збіжі збіжжя, зерно 
зблудити, здуріти, зварію вати, 

зварю вати збожеволіти

збльикнути збліднути 
збовтати, розкалатати

розмішати(про рідину)
Збора церк. Собор Пресвятої 

Богородиці (8 січня) 
збоятисі, побоятисі злякатись 
збунтуватнсі наробити рейваху;

виступити проти 
збутисі позбутися 
звалаш іти простерилізувати (про 

свиноматку) 
звалйтм повалити на землю (дерево, 

людину, стовп) 
зварганити неакуратно щось 

зробити 
зверхі зверху
звести, скопилйчити спокусити 

дівчину, покинувши її вагітною чи 
з дитиною, зробити її  покриткою 

звечира звечора
звидинйці дівчина, яка народила 

позашлюбну дитину 
звйкли звичайно, як завжди 
звирнутн перекинути когось 
звистйсі, скопилйчиї нсі народити 

позашлюбну дитину, стати 
покриткою 

звихнений звихнутий 
звйчай закон, порядок дій 
звідусюди звідусіль 
звізда зірниця, зірка 
звій сувій (тканини або паперу) 
звілнені звільнення 
звілнйтн звільнити 
звілнйтисі звільнитися 
звільньйзи звільняти 
звінклювати заст. різко повернути 

(праворуч, ліворуч) 
звінувати обр  дати придане 
звінчіний звінчаний 
звінчьйтисі звінчатися

звіритисі викривитися, утратити 
правильну форму (про сиру дошку 
під час сушіння) 

звірка здріб.. мисл. дика тварина;
олениця або декілька олениць 

звірьйта мн., здріб.. мисл. дикі 
тварини; табунець диких кіз 

звірьйти звіряти 
звірьйтисі звірятися 
звірьйчий звірячий 
звісім коване скривлене у формі 

вісімки (про велосипедне колесо) 
звіятисі здійнятися (про бурю, 

вітер); згруб. піти непопередивши 
звнйзаний зв'язаний; бути членом 

сумнівної компанії 
звййзуватисі зв'язуватися 
звогле вогке (про сіно) 
зводини очна ставка 
зволочити витоптати траву, посіви 
зворохобити потурбувати, не дати 

спокою 
звужувагисі звужуватися 
звурдитисі прокиснути під час 

варіння (про молоко) 
звутліти змарніти 
згажьйтисі жити мирно, у злагоді 
зганьбйти насварити 
зганьйти, зігнати розбудити 
згарйти загубити, втратити 
згаркати загарчати (про собаку) 
згидйтисі збридитися, згидуватися 
згинути розтанути (про сніг) 
згйрити збути, продати 
згійкати заборонити, не дати діям 

волю, викрикуючи «агій» 
згірковатіти згіркнути; стати гірким 
згірчьйвіти згірчавіти 
згодйтисі сторгу ватися 
згож ений, згоджений сторгований



зголожений, зголоджений який 
упродовж великого періоду не 
доїдає

згору згори, з горішнього кінця (про 
напрямок) 

зготовити кулін. зварити 
зготовлений кулін. зварений 
згулюкати накричати 
згурати підняти шум, виражаючи 

незадоволення чужими діями; 
зненавидіти 

здатисі здійснити явку з повинною 
здачі здача
здзйріти виділяти дзир (про 

сметану) 
здзісти з'їсти 
здйбав зустрів 
здйбанка зустріч, побачення 
здибати зустріти 
здйбатисі зустрітись 
здибатисі зустрічатися 
здихати зітхати; знев. помирати (про 

худобу) 
здихнути зітхнути 
здичіти здичавіти 
здогадатисі догадатися 
здогадуватисі здогадуватися;

боятися 
здоганьйти наздоганяти 
здогоийти здогнати 
здоймати знімати; піднімати 
здоймйти, зньйти зняти; підняти 
здолйни знизу
здолу з долішнього напрямку 
здоровкатисі вітатися 
здоровлі, здоров’ї  здоров’я 
здохльйк мн. здохлікй, здохльйчі

знев., образл. худий, хворий (про 
людину); знев. худий (про тварину)

здохльйтина м'ясо померлої 
тварини; померла тварина, яка 
почала розкладатися; падло 

здрйвіти зогнити (про дерево) 
здрьйчий мак бот. мак, який 

засіюється сам 
зеро числ., заст. нуль 
ззиратисі дивуватися 
зийтй зійти
Зилені свьйта церк. Зіслання 

Святого Духа. Пресвята Трійця 
зилинец, зилипухй недостиглі ягоди 

та фрукти 
зимі узимку 
зимльй земля 
зймний холодний 
зимувати жити протягом зими 
зйркати поглядати 
зирстйти церк. охрестити 
зицйрка військ, вишкіл, муштра 
зицирувати військ, вишколювати;

муштрувати 
зібрані, збори зібрання 
зібратисі одягнутися 
зівййлий, зовййлий зів'ялий 
зігнений, зогнений зігнутий 
зілі бот. зілля 
зілльйти злити 
зімньйти зім'яти 
зіпре зупинить 
зірнїш і вечірня зоря 
зірнйчно зоряно 
зіц заст. сідло велосипеда 
зла хороба, чорна хороба, падачка 

м ед. епілепсія 
злабудати, злабудити буд. 

збудувати щось невеличке 
протягом малого проміжку часу 

злагодити наготувати 
зладувати завантажити 
злазьйти злізати

злакомитисі поласитися, 
спокуситися 

злапати зловити 
злапатисі зловитися 
зливати віск лікувати 

зашіптуванням на воску 
злйвкі недопите спиртне, злите з 

чарок в одну пляшку 
злипчіти робитися липким, почати 

псуватися (про м'ясо та м'ясні 
вироби)

злі очи, погані очи погляд, який 
може зурочити  

злігтй мед. захворіти 
злісна, лісна міф. нечиста сила у 

вигляді дівчини, яка може являтися 
чоловікові на подобу його коханої
і заманювати його у хащі 

злісний ліс. лісничий 
зловйвсі загорівся; спіймався на 

чомусь 
зловйтисі загорітися 
злоги мед. пологи 
зложйти скласти 
зложйтисі скластися (про гроші) 
зложувати складати 
зложу вати сі складатися 
злосний злий, сердитий 
злоститисі злитися 
злучині з'єднування худоби різних 

власників в одне стадо чи отару 
злучйти з'єднати худобу різних 

власників у єдине стадо чи отару 
змаленького змалку 
змарніти, податисі схуднути через 

важку хворобу, втратити гарний 
вид

змарш кати вигнати з хати, 
вигукуючи «марш !» 

змастйти змазати 
змерьк темнота, пітьма; смерк

змикйтити, змудрувати
зметикувати; обдурити 

змилйти помилитися; помилити 
змирькатисі смеркати 
зміш ьйти змішати 
змньйкнути зм’якнути 
змньйпканий зім'ятий 
змньйцкати зім'яти 
змньйцкатисі зім'ятися 
змовчіти, змовчьйти змовчати 
змолоти нараз змолоти на борошно 

грубого помелу 
змордований дуже втомлений;

побитий 
змьйріти зміряти
знавіворотку, навівороть навиворіт 
знадвірку ззовні, знадвору 
знакомий знайомий 
знакомитисі знайомитися 
знакомство знайомство 
знаньй знання 
знасйлувати згваліувати 
знатисі бути знайомими 
знатисі як лйсі коні дуже добре 

знати одне одного; віддавна 
п риятелювати 

знатуритисі стати впертим, 
неслухняним (про коня) 

значити вет  проявляти перші 
ознаки вагітності (про худобу); 
ставити на власному предметі 
помітку, якийсь знак 

значок поштова марка 
зниваж ьйти зневажати 
знйдитисі, знйтитисі нагнутися до 

землі, зробитися менш помітним 
зниділі наступного тижня 
знйдіти раптово зникнути; змарніти;

прийти в упадок 
знимйдіти раптово зникнути 
знймка фотографія, світлина



Знисіньй церк. Вознесіння Господнє 
знйщ иний постарілий, 

спрацьований 
знощі дуже маленьке у формі кулі 

куряче яйце без жовтка 
знущ ьйтисі знущатися 
зню тований слюс. з ’єднаний 

заклепками (ню тамн) 
зню хатисі знев. познайомитися, 

сконтактувати 
зньйти зняти 
зовйці сестра чоловіка 
зойк крик
зола вода, проціджена крізь попіл; 

луг, у якому колись вимочували 
брудну білизну та одяг 

золйти випарювати, відбілювати 
гарячою водою, пропущеною через 
дерев’яний попіл 

золі шев. додаткова шкіряна 
підошва, яку при ремонті взуття 
прибивають до основної підошви 

золоті зуби зубні протези з 
кольорового метану 

зольований із додатковою 
шкіряною підошвою (про взуття 
після ремонту) 

зопріти випріти, зогнити; спітніти 
зорудувати позитивно вирішити 

справу; згруб. бути битим, 
наказаним 

зо р ь й ї, зазорьйло зоріє, зазоріло, 
світає

зпинйти, зперти зупинити 
з-під сонці зі сходу 
зприсідати раптом розпочати або 

посилити гавкання (про собак) 
зпрйходу зі входу 
зпротйвитисі образитися 
зрабувати пограбувати

зрази бот. однорічні пагінці 
фруктового дерева, які 
використовують для 
прищеплювання 

зрані зранку,зрана 
зреш тов зрештою 
зривідувати обшукати, перевірити 

(про людину) 
зрипитувати збр. загнати патрон у 

патронник;зарядити;голосно 
закричати від несподіванки 

зрібна ткац. пошита з грубого 
домотканого полотна (про 
сорочку) 

зріднути зрідіти 
зрізати зрізувати 
зріст ріст
зріхтувати зготувати; зремонтувати 
зруб ліс. територія, на якій була 

проведена суцільна рубка лісу 
Зрубкй геогр. назва урочища в с.

Білі Ослави 
зрунтати зрушити з місця 
зручний добрий на початок, добрий 

на руку
зсадйти зняти (з коня, дерева тощо) 
зсподу спід низу 
зубатий зубастий 
зубела мн  залізна частина вудила, 

яку закладають у рот коневі 
зуби на клйнок жарт, уживають у 

випадку, коли може виникнути 
потреба у харчах 

зувезди звідусіль 
зупа кулін. суп
зупало злісно, нервово; зопалу 
зурокі хвороба від поганого погляду 

людини 
зурочити наврочити, вректи 
зуф алний зухвалий 
зцільйти зцілювати

зціплий малорухливий, млявий 
зчипйти, зчіпййти зчіпляти 
зчйстити, зхараш іти вет.

скаструвати (про веприка) 
зчйститисі вет. виділити плаценту 

(про корову) 
зчьйста часто 
зьйбнути мерзнути 
зьить зять
з'явльйтисі, з'явййтисі з'являтися

и
йва бот. верба
ий виг. уживають у разі відмови від 

виконання роботи, дії, вчинку 
тощо 

ий-де та де, ні
ййкати повторювати «ий», не 

погоджуватися 
игзамин, игзаминт, икзамин, 

икзаминт екзамен, іспит 
Илі, Ілі церк. пророка Іллі (2 серпня) 
Илчйха, Илькова дружина Ілька 
Илько Ілько 
йльма бот. ільм 
йнди інде, в іншому місці 
йндик індик; знев. про підлітка 
йний, йній іній 
йнча інша 
йнчи інше, інакше 
йнчий інший 
йнчі інші
иржьй, іржьй іржа
иржьйви, іржьйви, заржьйвлнни

заржавіле 
ирзатисі знев. сміятися 
Ирод Ірод; безбожник, вбивця;

диявол 
ирстйти церк  здійснювати 

церковний обряд хрещення; 
хрестити

ирстйтисі церк. хреститися 
ирш ений церк. хрещений, 

охрещений 
ирщ іні, рищіні церк. хрестини 
йстик інстр. металева лопатка на 

довгому дерев'яному держаку, 
якою очищують плуг від глини

І
Іва зверт. Іване (тільки в селах 

Чорні Ослави і Чорний Потік) 
Івана Христйтилі церк. Собор Івана 

Предтечі (20 січня)
Івана, Йвана церк. Різдво Івана 

Хрестителя (7 липня)
Івангілії церк. Євангеліє 
Іваниха, Иваниха дружина Івана 
Іванови зілі рослини, зібрані на 

Івана
іга виг. уживають для вираження 

радості
іга-га виг. уживають для імітації 

іржання коней 
іго, їго, й ’го його 
іде личить 
іка яка 
ікйй який 
ікось якось
імйти, ймйти впіймати, зловити 
імйтисі, ймйтисі загорітися (про 

вогонь); схопитися за щось 
імлений пійманий 
іму, їм у, йму йому 
іроди Різдвяний вертеп 
ітй взадість, взадусть, назадусть  

задкувати 
ітй водй іти по воду 
ітй нурка пірнати



ї
ї  її
'ї діалектна форма особового 

займенника «її», яка уживається з 
дієсловом в минулому часі 

їго нець би йму злий дух 
їда їжа, страва
їдец який багато їсть і має добрий 

апетит (про свиню, ірон. про 
людин\ і 

їднатисі миритися 
їдь зміїна отрута: стресовий стан 

після випадкової зустрічі з 
гадюкою 

їсш ник бот. моховик (їстивний 
грибі 

їсш ниці кулін. яєчня 
їж ьйк їжак
їзьй , язьй образл зла жінка 
'їм діалектна форма особового 

займенника «я», яка уживається з 
дієсловом чол. роду в минулому 
часі

їм ость, попадьй дружина 
священника 

'їс діалектна форма особового 
займенника «ти», яка уживається з 
дієсловом чол. роду в минулому 
часі

їслй заст  якщо 
їстйвний їстівний (про гриб) 
їстисі сваритися постійно, гризтися 
їііе яйце

й
й'го нень би йму злий дух
й ’ї ї ї :  їй
й ’ка яка
й ’кась якась
й ’ке  яке

й ’кий який 
й ’кі які 
й ’кось якось 
й ’кьийсь якийсь 
IIва зверт. Іване 
Йван Іван
йди на зламану голу згруб. іди 

звідси, забирайся геть 
ймйвсі блуд заблукати, збитися з 

дороги під владою нечистої сили 
ймйти спіймати, зловити 
ймйтисі загорітися 
йму йому; зловлю 
йо так
йодйна мвб. йод
йой виг. ой (уживають, виражаючи 

біль, страх, радість чи здивування) 
йойкати, й о й к а т и с івимовляти 

«йой» від болю або нещастя; 
стогнати 

йокати погоджуватися, часто 
повторюючи «йо» 

йолуп  йолоп
Йосипиха дружина Йосипа 
Й осько, Ю зик збріб. Йосип 
йтй на зажен заст. іти в сусідні 

рівнинні райони та області на 
заробітки збирати зернові 
культури (переважно за десятий 
сн іп )

к
кабат крав, жіночий верхній 

короткий сукняний одяг 
кабач, калабач вибоїна, заглибина 

на дорозі заповнена водою 
каблук зігнута у дугу ліщинова 

палиця, основа іграшкового лука, 
рибацького сака тощо; дер ев ’яна 
вилка, яку прикріплюють до

держака коси під час косіння 
зернових культур 

кавалір парубок 
кавалірувати, кавальйрити, 

парубочити парубкувати 
кавалок кусень, шматок, скибка; ліс  

невелика колода 
кавалочок, кавалічок здріб.

шматочок 
кавальйрка парубоцтво;

парубкування 
кавальйрський парубоцький 
кавальцювати різати на малі 

шматки 
кавка орн. галка
кавкати орн. кричати (про галок) 
кавовий коричневий; кавовий 
кавулі кривуля (палиця з загнутим 

кінцем) 
кавчук пластмасса 
кавчуковий пластмасовий 
кагла заст  стінний отвір у сінях 

для виходу диму з печі 
кагльйнка заст  ганчірка, якою 

затикають каглу 
кагниц каганець 
кадити диміти
кадуб, кадіб колодязний зруб з 

цілого пня; польова криниця 
каждий, кбжлий кожен, кожний 
казані церк. проповідь священика в 

церкві 
казати говорити 
казйтисі гратися, жартувати, 

створюючи шум, галас, пустувати; 
заст. ламатися, виходити з ладу 

кайлак мн. кайлакй, кайлачі ліс. 
коротке поліно, невеликий відрізок 
дерева, уламок дерева 

кака дит. лайно 
калабані калюжа 
каламітнйй каламутний

калатати бовтати, розмішувати (про 
рідину); бити залізним предметом 
по залізу 

калатати теленькати 
калататисі теліпатися; виконувати 

незначну роботу вдома чи на 
роботі

калйннииі заст. розчин глею, яким 
мажуть піч 

калісони крав  кальсони 
каліцман знев., образл. каліка;

безрадний, безпорадний чоловік 
калічити робити нефахово 
калічка зменш , пестл. каліка ( про 

немовлят та пташенят) 
калуш техн. шкворень, металевий 

палець
кальвін знев. недовірок, безсердечна 

людина, нелюд 
кальман, жін. кальманка ліс . 

паст, особа, яка підтримує у 
колибі вогонь, порядок, варить їжу 

кальманити виконувати обов'язки 
кальмана  

кальош м н  кальоші калоша 
калякаги розмовляти незрозумілою 

мовою
калямарик, калямарь каламар.

чорнильниця 
каляндир, каляндарь календар 
каїчиниці заст. цегляний будинок 
каминяга каменюка 
камізелька крав, жилетка 
каміні каміння 
каміннйй кам'яний 
канапка кулін  бутерброд 
канва канва
кандйти, мантйти випрошувати 
кандю чити, канькати настирливо 

випрошувати



кані буд., мн. спосіб з ’єднання 
брусів або плиниць на кутах 
дерев 'яної хати 

кані орн. хижий птах, схожий на 
шуліку; канюк звичайний 

канон заст., збр. гармата 
кант крав, складка, утворена 

праскою (про штани); зовнішній 
кут предмета, ребро 

кантарь, кантар ручна або підвісна 
вага

кантипулька рогатка 
кантовий, кантоватий ребристий, з 

кількома кутами (про деталь) 
кантувати ставити на ребро;

ставити сторч 
кантуватисі створювати видимість 

роботи, працювати напівсиди 
кантужиний чоловік з контузією;

знев агресивна людина 
канцйга знев. старий кінь, шкапа 
капа ткац. узорчате покривало 
капанині опалі груші, яблука 
капара, капарство неохайність, 

безлад; бідність, злидні 
капарйти невміло, недбало 

господарювати, бідувати; 
проживати у злиднях 

капарник, капарний, жін. 
капарниці неохайні люди; особи, 
які невміло господарюють, не 
володіють справою 

капарно невміло, неохайно, недбало 
капйстра, капейстра вуздечка 
капішон кап’юшон 
капку, кріш ку, няпку дуже мало, 

трішки 
каплі крапля
каправий у якого у внутрішніх 

кутках хворих очей збирається 
засохла слизь

капрі тільки м н. засохлі виділення 
слизі, які накопичуються у 
внутрішніх кутках хворих очей 

капелі мн. капелі збр. капсуль 
капелі т ільки мн. невеликі латунні, 

мідні або бронзові геометричні 
фігурки для оздоблення виробів із 
шкіри

капсльований інкрустований 
кольоровим металом 

капут, каю к кінець 
капуш і єн том., вет  овеча блоха 
капцаніти мерзнути; худнути, 

передчасно старіти 
капці, капчурй мн. самобутні 

в’язані грубі вовняні шкарпетки 
капш ук висушений сечовий міхур 

тварини; касет для тютюну з 
висушеного сечового міхура 
тварини 

карабайка бляшана коробка 
карабкатисі, карацкатисі іти вгору, 

докладаючи значні зусилля 
карабуш ка коробка 
карапані ропуха (чорна жаба) 
каратисі мучитися 
карбувати робити позначки, 

зарубки на дерев’яних предметах 
кардійон акордеон 
карк шия, загривок, потилиця 
кармазйнка курка з темно- 

коричневим п ір’ям 
карнйк мала господарська 

прибудова, курник, маленький 
хлівець

картка аркуш (про зошит, книжку) 
карук клей для склеювання 

дерев 'яних виробів 
каруца заст. невеликий 

одноосьовий віз для перевезення 
вантажів; знев. старий віз

касарні військ., заст. казарма 
катанка заст., крав, жіноча блузка з 

підкладкою 
катафельк підвищення, на яке 

кладуть покійника 
катир мед. нежить 
катовані катування 
катран ганчірка
катрані мн. лахміття; знев. убрання 
катраньйнка ткац , знев. хустина 
катруц, карнйк невелике 

приміщення у стайні (для 
маленької худоби) 

кафлі буд. кахлі 
кафльова буд. кахлева (про піч) 
кац, каца виг. уживають, 

проганяючи котів 
кацаба, кацап, маскаль, еовіт 

образл. росіянин 
кацабка, кацапка, маскалька, 

совітка образл. росіянка 
кацур зоол., заст. кіт 
кацурі, цурі дрантя, лахміття 
КЯЧІ.МН. качіта каченя 
качка м н  качкй ткац. деталь 

самотічки  
качорйстий строкатий 
качьйн качан; заст. корок 
качьйти котити 
качьйтисі котитися 
кашйці дамба з колод; кам 'яне або 

бетонне, рідше плетене укріплення 
берега 

кашкіт кашкет 
кашлати кашляти 
квадратовий квадратний 
квандрас заст. чверть (про годину) 
квапитисі спішити, поспішати 
кваровйтий хворобливий 
кварта міра об ’єму, який дорівнює 

один літр; горня

квас бот  щавель кислий; кутн.
водяний розчин для вичинки шкіри 

кваснйй кислий
кваснина сироватка, кисле молоко 
кваснйці кулін. несвіжа сиворотка;

мн. дуже кислі яблука, грушки 
квасньйк, квасньйчка дуже кислий 

фрукт, прокисле вино домашнього 
виробництва 

кватйрі квартира 
кватирувати проживати у 

винаймленій квартирі 
кватйрька заст  міра об 'єму, що 

дорівнює 250 мл 
квичьйти, квічьйти пищати (про 

свиню)
квікати кувікати (про свиню) 
квіт кінець розрахунку; нічого одне 

одному не винні; заст. 
канцелярський документ, довідка 

квітувати обліковувати 
кевкати знев. подавати голос (про 

дітей)
кенькати згруб. випрошувати 
кйкоть, культьйк частина, залишок 

відрубаної руки чи ноги; кукса 
кйнути кістку спровокувати між 

кимось сварку, гнів 
кйнутисі раптом злякатися 
кйтиці прикраса з кольорових ниток 

на одязі (гіерев. на сорочці); китиця 
ківаїсі, кьйваїсі ворушиться 
ківати, кьйвати, тівати, рунтати 

рухати, ворушити 
ківатисі, кьйватисі, тьйватисі, 

руш ьйтисі, рунтатисі рухатися, 
ворушитися 

кіганйна тяганина 
кігар, кігарь велика вага, тягар; 

гиря
кігло тягло (пара запряжених коней 

чи волів)



кігнути тягнути; волочити (волоком)
кіжкйй, кішкйй важкий
кізлй  мн., бус), крокви
кілі м н  кілля, коли, колики
кіліш ок чарка, келих
кілна вет. тільна (про корову)
кіло тіло
кілок мн. кілкй самобутній, 

виготовлений із берези цвях (без 
головки), який використовують 
для прибиття шкіряних підошв 

кілчити пророщувати насіння 
(перев. картоплі); пробивати і 
скручувати рило свині дротом 
(щоб не могла рити) 

кілчитисі проростати (про 
картоплю) 

кільканаціть кільканадцять 
кількі, кілько, кілко скільки 
кільо кілограм 
кільовий кілограмовий 
кільометр, кільомйтир заст.

кілометр 
кілюхатий образл. череватий 
кімак л іс .  невелика низькосортна 

колода, поліно, шматок дерева 
кімарити дрімати 
кімувати, кьимувати, кьймити  

пам’ятати, тямити 
кіно кіно
К І Н С Ь К И Й  Ц Ь В И К К О б 7 цвях, яким 

прибивають коням до копит 
підкови 

кінутисі ворухнутися, 
заворушитися; доторкнутися 

кінчьйїсі закінчується; перен  
вмирає 

кінчьйти закінчувати 
кіп’їток кип'яток
кіпіти кипіти (про страву); кричати, 

сваритися 
кіпіш шум, крик

кіпіш йтисі проявляти 
незадоволення, погрожувати 

кіпніти робитися безсніжною (про 
землю); танення снігу 

кіптарь, кіптар, кіптарйна кушн 
верхній шкіряний одяг без рукавів, 
пошитий вовною досередини 

кіптарьйнка знев. старий, 
поношений кіптарь  

КІпчі геогр. назва гори в с. Білі 
Ослави 

кірвавий кривавий 
кірвавйці важко зароблений заробок 
кірзакй кирзові чоботи 
кірйнити смітити 
кірйнитисі бруднитися 
кірйні сміття, бруд (про 

приміщ ення) 
кірйнник, нехарь неохайний 

чоловік, неряха 
кірнйці криниця 
кіровник заст. керівник 
кіровнйці заст  кермо велосипеда 
кіровнйчка заст  жінка-керівник 
кірон заст. керівник на заготівлі 

лісу
кіртйна зоол. кріт 
кірунок, керунок напрямок 
кісилйці кулін  пісна перша страва з 

пшеничного борошна грубого 
помолу та вівсяної крупи 

кіска мн. кіскй жіноча коса; 
в’язанка цибулі або кукурудзяних 
качанів на насіння 

кісльйк кисле молоко 
кісто кулін. тісто; домашня локшина; 

залишок тіста від попереднього 
замісу хліба для приготування 
опари (для наступної випічки хліба 
без дріжджів) 

кісто на молоці кулін. молочний суп 
кісьба, кош ині косіння, косовиця 
кісьй держак коси

кіт мисл. рись; буд. віконна замазка 
кітка зоол. кішка 
кітлик зменш, невеликий казан з 

випуклим дном 
кітна вет. вагітна (про вівцю, козу, 

к ішку)
кітувати буд. замазування щілин 

кітом при встановленні скла у 
вікно

кіш великий кошик для зберігання 
вовни; велика, виплетена з ліщини, 
надбудова до короба воза для 
перевезення опалого листя, яке 
використовують для підстелення 
худобі; горно для засипки зерна 
(млин) 

кішсні кишеня 
кішитисі радіти, тішитися 
кішка ги ростити (про дітей та малу 

худобу); кишкати 
кішкй гра ют дуже голодний 
кішкйй тяжкий, важкий 
кішнйці ділянка, призначена для 

косіння трави 
кладні, мн. кладні полукіпок 

пшеничних, житніх або вівсяних 
снопів, складених під час жнив; 
одиниця міри, що дорівнює ЗО 
снопам

кланцатий згруб., ж ін. кланцата  
людина з вкладеними зубами або з 
рідкими і кривими передніми 
зубами; зубастий 

кланци, кланцакй,клавакй, 
кловакй д/// , згруб зуби, ікла 

клапцаніти згруб. старіти 
класти поміщати, розміщувати, 

ставити; буд. будувати; вставляти 
(зуби); позначати (про знак); 
розпалювати (вогнище) 

клевчик зменш, молоточок

клейгоп виг., ліс. увага, стережися 
(попередження про спуск деревини 
згори)

клеп тонка смужка на лезі коси після 
клепання; звук, утворений під час 
клепання коси 

клепало паст, немелодійний, 
глухий саморобний дзвоник, який 
прив’язують до шиї худоби, 
переважно овець 

кливец інстр  молоток 
Клйвка геогр. назва гори у с.

Чорний Потік 
кликоцей мн., бот  підсніжники 
клин іхт. головень (прісноводна 

риба родини коропових) 
клинесі божиться 
клйнок цвях у стіні для вішання 

одягу; вішалка, прикріплена до 
стіни

клипані, клапані, клепані, 
клапачка крав.,заст. зимова 
шапка, пошита з лисячого, рідше 
собачого хутра та оздоблена зверху 
вовняною тканиною 

клипанчук заст  чоловік, який 
носить клипаню; образл.,етногр. 
житель Білих і Чорних Ослав, 
Чорного Потоку 

кліґати кулін. виробляти буд з 
клінчьйти стояти навколішки 
кліпати моргати: миготіти (про 

гасову лампу) 
клістй, кльйсти клясти, проклинати 
клістйсі божитися 
клі гьба проклін
кліщ і слюс., ков. кліщі; плоскогубці 
клопіткйй клопітний, непосидючий 
клочі волокно коноплі або льону 

третього гатунку, яке залишилось 
після вичісування основного



волокна на дерьгівці; гіакля; 
клоччя

клочьйнка кужіль із клочі 
к л у б  мн. клуби частина лівої або 

правої ноги від коліна до хребта (у 
тварин), від коліна до таза (у 
людей) 

кльиг кулін. сечуг, який 
використовують для виготовлення 
будза

кльобикі маленькі пучки; зв’язані 
нитки для вишивання 

кльоц дуб. кількаметрова колода без 
сучків та вершини 

кльош ваза для фруктів, печива 
тощо; крав, фасон пошиття 
чоловічих штанів 

клюб заст. клуб 
кліопа інстр., ліс. мірна вилка у 

вигляді штангенциркуля для 
вимірювання діаметра дерев 

клюпак деталь задньої тічки воза 
клюпіти дрімати, стоячи або сидячи, 

куняти
клюцкі кулін. вид галушок із тертої 

картоплі і борошна 
ключиці анат  ключиця; купин 

інструмент для розтягування шкіри 
ключка петля, бант; невелика 

гакоподібна палиця, виламана з 
гілки дерева або зігнута з дроту 
для пригинання плодоносних гілок 
фруктових дерев при збиранні 
плодів; зачіпка, причина до сварки 
чи бійки 

клякса пляма
клямбра буд. металева скоба для 

кріплення будівельних 
конструкцій 

клямка ручка дверей 
клянчити просити

клярникл/уз кларнет 
кляса клас 
клясуватн сортувати 
км інь бот. кмін 
км ітити помічати, зауважувати 
к н а й п а кафе
кнйги т ільки мн., вет. кендюх 
кнйглі кулін. вид галушок із тіста та 

домішок вареної картоплі; кнедлик 
кнігйні, молода обр. наречена 

(тільки під час весілля); образл., 
перен. про молоду жінку, яка в 
чомусь дуже провинилась 

к н ізі.ш /. обр. молодий з дружбами 
(тільки під час весілля); образл., 
перен. дуже п ’яні хлопці 

кніт заст., ліс. відрізок колоди, 
сортимент 

кнур самець свині 
кньизь обр. молодий (тільки під час 

весілля); образл., перен  про 
молодого чоловіка, який в чомусь 
дуже провинився (дуже п ’яний) 

Княжі в геогр. назва кутка в с. Чорні 
Ослави

кобзан, корзан образл. старий 
чоловік 

кобй якби, аби, щоби 
кобйлка муз. деталь скрипки для 

підтримування струн; підтримка 
кобил ниці, козлик буд. підставка з 

ніжками для риштування 
кобйлчина молода кобила 
кобілка великий круглий плетений 

кошик із двома вухами (для 
перенесення сіна, овочів, фруктів) 

кобілчнна зменш, кобілка 
кобіта дівчина, жінка 
ковалити ковалювати 
ковбан, кубан, зменш, ковбанец, 

кубанец, ковбанчик, кубанчик

ліс. коротка дерев 'яна колода; 
невеликий (довж. до їм ) відрізок 
дерева, на якому колять дрова 

ковбик невеликий відрізок дерева 
або бруса 

ковдрі крав, ковдра 
коверта конверт
ковйріти втрачати силу, нидіти (про 

важкохвору людину, тварину) 
ковнір крав, комір 
ковпіт, коліт курява 
ковпотйти, купотйти здіймати 

пилюку
ковпотйтисі, купотйтисі здійматися 

(про пилюку) 
ковтати стукати, грюкати, бити 
ковтнути стукнути 
когут, кугут півень; мисл. глухар 
когуткй, кулчикі сережки 
когутьй маленький півник 
кожуш йна, кожуш ьйнка знев 

старий кожух 
козарь бот  підберезник (їстівний 

гриб)
козел мн. кізлй буд. кроква 
Козова геогр  назва кутка в с. Чорні 

Ослави
козуб посудина, виготовлена із сирої 

кори смереки (для збирання 
малини, ягід) 

козьй козеня 
козьйчий козячий 
кокірчитисі згинатися, 

коцюрбитися 
коклюш мед. кашель 
коко дит. яйце
кокоїжитисі настовбурчувати пір'я 

(про півнів); ірон. погрожувати, 
проявляти відвагу до бійки (про 
підлітків)

колач, зменш, колачик кулін., обр. 
плетений калач із діркою 
посередині, який випікають на 
весілля, Спаса та на поминки 

колачини обр. останній етап 
весільного обряду, на якому родичі 
та гості дарують молодим посуду, 
скатерті, постільну білизну та інш., 
за що їм дають калач 

колгозник заст. колгоспник; цвях 
не круглої форми (в поперечному 
перерізі) 

колега колега, товариш 
колйба тимчасове житло лісорубів, 

пастухів
коливо обр. посвячена у церкві під 

час похорону варена пшениця чи 
нарізаний дрібними шматочками 
білий хліб, заправлений медом або 
цукром; вживають на поминках 
перед трапезою 

кблик зменш, невеликий кіл, кілок 
колігувати товаришувати 
коліднйк колядник 
коліжанка подруга 
колійовий залізничний 
колійовиц залізничник 
колінйці вет  хвороба свиней на 

передні ноги 
колінкі коліна
колінкуватії повзати на колінах;

забруднювати штани на колінах 
коліно рідк. покоління 
коліснйці, коляса одноосьовий віз 
колісце мн. коліщ ьйга коліщатко 
колія потяг; залізничне полотно 
колія врізана колесами дорога 
коло біля чогось 
коловатень бот  сорт коноплі, 

насіння якого використовують для 
виготовлення олії



колопні бот. коноплі 
колосйна колоски й солома, що 

витряслись з воза після 
вивантаження снопів 

колотити збивати масло; робити 
безлад

колотиці л іс . колене або неколене 
однометрове поліно 

колотівка невеликий оброблений 
відрізок вершини молодої ялини, 
прямим кінцем якого мішають 
кулешу, а другим кінцем, з 
укороченими відростками гілок, 
мньицкают відварену картоплю 

колотнечі, колот колотнеча 
колотюха, колачайка, кала чайка, 

імньйцкана ріпа кулін. картопляне 
пюре

кольйндра бот. коріандр 
колька мед. різкий гострий біль; 

коліки
колька би ті сколола, колькй би ті 

напали вживають як проклін 
колькй напали біль у животі, 

плечах
кольонська вода заст. одеколон 
кольорові села ж арт, назва сіл Білі 

Ослави, Чорні Ослави, Чорний 
Потік

колюк заноза, колючка 
колюшйна бот. конюшина 
комарь ентом. комар 
комедия комедія
командувати, комендирувати заст.

командувати 
комин, комінок буд. початок 

димоходу; частина печі, де 
встановлений шубир для 
перекриття димоходу; коминок, 
димар

комірне плата за винаймлену 
квартиру 

ком ірник винаймач житла 
компанія група людей, які мають 

спільні інтереси у проведенні 
відпочинку, дозвілля, що 
супроводжується розлиттям 
спиртного 

конар гілляка, сук 
кондзерва консерва 
кондзервувати консервувати 
кондибаситці рідк. хмариться 
кондовіта, кондовіти прагнення, 

бажання керувати, ухилятися від 
фізичної праці 

коней кінець
коникі ніжки стола, ліжка; т ільки 

мн. примхи 
конйна молодий кінь;

непородистий, невеликий кінь 
конйеько, конйщ и, конята 

породистий, великий кінь 
коновка зменш, коновчина 

дерев ’яна посудина з ручкою збоку 
для молока або води 

конопадити конопатити; 
наполегливо умовляти, 
випрошувати; добиватися 

контетний задоволений 
контингент, поставка у повоєнний 

період обов’язкова здача державі 
продуктів, зерна та овочів (про 
селян)

контитуватисі отримувати 
задоволення 

конус образл., заст. підліток 
кончи необхідно, обов’язково 
коньйк кінський послід 
копаниці заготовки на полози саней 
копанка неглибока криничка без 

бетонного кільця

копати вдаряти когось ногою 
копатисі евф. залицятися; битися 

ногами 
копач патик
копец мн. кіпці квартальний стовп 
копил позашлюбний син; байстрюк;

деталь саней 
копилйці образл. позашлюбна 

дочка; байстрючка 
копильйта мн. позашлюбні діти 
копиратйва заст. магазин 
копйці копиця, невеликий стіжок 

сіна
копйчіник знев. кіт, який гадить де 

попало
копйччина, копичка здріб.

невелика копиця 
копіг, копоть кіпоть, кіптява 
копняк удар ногою 
коравий зашкарублий (про висохлу 

від болота одежу) 
коралі різновид нашийної жіночої 

прикраси 
корба коловорот
кордупиль заст.,образл. невисокий 

чоловік (рідше жінка); недоросток 
корж кулін. тонкий хліб з 

кукурудзяного борошна випечений 
у печі, або з пшеничного чи 
житнього борошна випечений на 
плиті

корзанй, хандолй, ш кряби мн.
старе, зношене взуття 

коритарь коридор 
кориц заст. міра ваги, що дорівнює 

100 кг 
коріні коріння 
корінь ніжка (про гриб) 
коркі тільки мн. підбори (про 

жіноче взуття) 
корний кутовий (про футбол)

корньйти заст. гнати худобу 
корняґа, кориняґа ліс. уламок 

гілляки; уламок кореня дерева 
коров’їчий коров’ячий 
керований, курований ліс., буд.

очищений від кори 
коровищ и знев. стара корова 
коровка корівка 
коровчйна корівчина 
корогвай кулін. коровай 
королйці бот. польові ромашки 
корона мисл. три і більше відростків 

на кінці рога в оленя 
короставий коростявий 
коротати укорочувати 
коротати вік як-небудь доживати 
корпати рідк  поступово 

нагромаджувати 
корса полоз (деталь саней) 
кортіти хотіти
кортьйчка охота, бажання; вет.

яйники (про льоху) 
кору вати ліс., буд. очищати від кори 

(про дерево чи колоду) 
корунка крав, мереживо 
корч ліс. кущ; .мед. судома 
к ор ч и к ліс., зменш  кущик 
корчити з себи вдавати дуже 

розумного, інтелігентного 
корчі мн., мед. варикозне 

розширення вен \м ед . спазм судин, 
судома

корчуги вкорочені сани для 
транспортування деревини кіньми 
в напівпідвішеному стані 

Корчунок геогр. назва урочища в с.
Білі Ослави 

коршма корчма
Корш мищ и геогр. назва площі в с. 

Білі Ослави (біля горішньої



церкви), де обговорюються 
громадські питання 

косарь косар; міра площі, яку косар 
може викосити за один день 

косиці здріб. косичка квітка 
косичити квітчати, прикрашувати 
косцьол  церк. костел 
котел буд. вмонтований у піч 

продовгуватий чавунний казан 
(для постійного підігріву води) 

коти тільки мн. круглі дерев’яні 
поліна, які підкладають під важкий 
предмет для того, щоб перекотити 
(не переносити) його на інше місце 

котик анат. суглоб, який з ’єднює 
ступню ноги з гомілкою; 
щиколотка 

котикі бот., т ільки мн. суцвіття 
верби

котйтисі вет. народжувати (про 
овець, кіз, кролів) 

котірчитисі згинатися (від болю) 
котічка вульг. кошачий екскремент 
котьй, коті мн. котьйта, котіта 

кошеня 
котюга заст. пес
коц вовняне або бавовняне укривало 
коцюба інстр. металевий гачок для 

підгортання жару в печі 
коцю битисі корчитися, судомитися 
кочерга інстр. дерев’яний плоский 

півкруг з держаком для вигрібання 
жаринок та попелу з печі, в якій 
випікають хліб 

кочиргй т ільки мн., заст. місце у 
кутку між піччю та дверима 

кочіло зменш, кочілце круг; змоток 
дроту, линви тощо 

кошарка заст. виплетена з очерету, 
з двома вухами плоска 
господарська сумка

кош елик плетений з ліщини 
невеликий плоскоопуклий з одним 
вухом кошик, який при збиранні 
фруктів та ягодів прив’язують до 
пояса

кош инйці скошена трава і бур’ян, 
який залишився після вибирання 
льону або на стерні 
(використовують для годівлі 
худоби) 

кош іль плетений з ліщини 
плоскоопуклий з одним або двома 
вухами кошик 

кош іні косовиця 
Кош іркй геогр. куток у с. Білі 

Ослави; т ільки м н . місце, де 
раніше стояли загорожі для овець 

кош ірувати паст, змінювати місце 
випасання та перебування овець, 
переносячи загороду з місця на 
місце, таким чином, удобрювати 
землю

кош грю батий розпатланий, 
непричесаний, лахматий; який має 
довге недоглянуте волосся 

кош тур дерев’яна палиця із 
загнутим верхнім кінцем; костур 

кошулі.мег). струпи по всьому тілі 
дитини

кош ьйра загорода для овець;
кошара 

краватка галстук 
крадькі крадькома 
крайка, окрайка ткац. широкий 

жіночий тканий пояс з орнаментом 
кракаї кряче (про ворону) 
крамарь продавець промтоварного 

магазину; крамар 
крапкатий крапчастий 
красий білий із темними плямами; 

строкатий (про коня, корову тощо)

краска фарба 
красний гарний
крастисі йти, щоб ніхто не бачив 
красулі строката корова; кличка 

корови 
краш иний фарбований 
крашінка пофарбоване в один колір 

великоднє яйце 
крединц, криденц заст. кухонний 

буфет, сервант, шафа для посуду 
крейц хрест (про гральні карти) 
кремінь кремній 
кремсати, клемцаги стукати.

грюкати (молотком, сокирою) 
кренц металеве облицювання 

кухонного блята 
кривдуватисі жалітися перед 

кимось
криволабий знев. кривоногий (про 

тварин і ж арт, про людей) 
Кривулі геогр. назва вулиці в 

с.Чорний Потік; палиця із 
загнутою ручкою; закрут, поворот; 
образл. людина, яка має ваду ноги 

кривунок заокруглення дороги, 
поворот; буй. лежак у комині 

крйга лід
крйжі тільки мн., анат.

поперековий відділ хребта 
крижівнйці передня й задня стінка 

короба воза 
крйжма обр. біла тканина, якою 

хрещені батьки сповивають дитину 
під час обряду хрещення; крижмо 

крижуватиеі демонструвати фігуру 
(у танці)

крижьйлка, крижьйвка капустина 
кризіт збр. вибухова речовина;

тротил 
криївка схованка, укриття 
кримдиш йн ткац. крепдешин

кримінал заст. в 'язниця 
крисані заст. капелюх-бриль 
крйси тільки мн. поля, краї (про 

капелюх); нижня розширена 
частина дзвона 

кричьйти кричати 
кричьйти гвавту кликати на 

допомогу 
криш йти кулін. дрібно нарізати 
крйшка крихта (хліб) 
крйш ку, кріш ку, капку трошки, 

трішки, небагато 
крівлі буд. покрівля 
кріз крізь
кріза відсутність грошей, продуктів 

тощо; криза 
крілйці крільчиха 
крільйта мн. кролята 
крільйтина кролятина 
крільйтник кролятник 
крільйчий кролячий 
кріслатий гіллястий, розложистий, 

крислатий (про дуба) 
кровопролитьй кровопролиття 
кроїти краяти, нарізати (хліб) 
крокіс бот. нагідки (лікарська 

рослина)
кромсати знев. рубати або різати як- 

небудь, великими шматками 
Кропйвіщ і, Кропйв'їш і геогр. назва 

кутка у с. Чорні Ослави 
к р оп й в їн и й , кропйв’їник ткац., 

крав, пошитий із тканини, витканої 
товстими нитками (про міх) 

кропйвка мед. кропивниця;
кімнатна рослина 

кропка заст. крапка 
кроплі т ільки мн., мед. краплі 
кропнути, кромснути вдарити 

когось



кросна тільки мн. дерев’яний 
пристрій на чотирьох перехресних 
ногах для пиляння дров; дерев’яна 
підставка для підвішування 
колиски

круг передня або задня частина 
ліжка 

круглої танець в колі 
кругльйк ліс. нерозколоте поліно, 

чи дерев’яна колода 
кружок дерев’яна підставка з 

ручкою для нарізання 
м ’ясопродуктів та овочів; військ., 
заст. військовий картуз 
радянських часів 

крупи т ільки мн. крупа 
крупийнка кулін  каша із 

кукурудзяної крупи 
крутарь крутій 
крутарька крутійка 
крутіш , крутіж вир (про річку) 
кру говййзий який за хвороби 

шийного відділу хребта не може 
повертати головою 

крухке кулін. солодка випічка 
ксьондз священник 
кубанка крав, утеплена шапка- 

вушанка 
кубаса кулін  ковбаса 
кубік один кубометр (об’єм ) 
кубікувати ліс. обліковувати о б ’єм 

деревини 
кувочити, квокати квоктати (про 

курку) 
кувочка квочка
кугекати плакати (про немовля) 
куделі кужіль
кудлатий жін. кудлата образл. який 

має довге недоглянуте волосся 
кузні кузня 
кукані кукання

куку в руку дати хабара 
кукурудзіний кукурудзяний 
кукурудзьйнка бот. кукурудзяні 

стебла
кукуц, кокуц кулін. маленька 

хлібина округлої форми, випечена 
у печі без бляшки (форми) 

куластра молозиво; зварене молоко 
від корови, яка щойно отелилася 

кулачку вати бити кулаками 
кулеш і кулін. густа каша з 

кукурудзяного борошна зварена на 
воді; кулеша 

кулиш ір дерев’яна лопатка або 
палочка, якою мішають кулешу 
під час варіння; прямий кінець 
колотівки, яким мішають кулешу 

кулі збр. куля; складова частина 
патрона стрілецької зброї; патрон 
стрілецької зброї; куля (земна) 

кулітурний заст. культурний 
кулко кільце; ланка ланцюга; заст., 

знев. банда 
кулчикувати паст, пробивати вуха 

худобі, ставлячи мітку 
кумка невелика темно-сіра жаба із 

жовтим животом 
кумулятор техн., заст. акумулятор 
купа куча
купало мисл. болітце, де качаються 

олені і дикі свині 
купані купання 
купец покупець 
купиль приготовлена вода для 

купання 
купина кротовина; мурашник 
куплі суцільна пряжка із 

кольорового металу (про 
солдатський ремінь) 

куражитисі бадьоритися 
курі мн. куріта курча

куріва курява
курій півень-гермафродит; рідк., 

знев. гомосексуаліст 
куріні куріння
куріти задимлювати (про кімнату) 
курічий курячий
курічі сліпоти т ільки мн., образл.

сліпота 
курічка курячий послід 
курман міцний шнурок, мотузка 
курманец невеличка мотузка 
курьйк ентом  щипавка звичайна 
кусак, кусок кусень будь-чого (про 

продукти) 
кусник здріб. невеличка частина 
кут геогр. частина села 
кутас мн. кутаси китиця 
к утаси к мн. кутасики китичка 
кутьй обр., кулін. кутя 
куфайчйна зменш, невеличка 

куфайка
куфир скриня для зберігання одягу, 

нової постільної білизни, 
коштовностей 

куфрик, куферок зменш  скриня 
невеликих розмірів 

кухарити кухарувати 
кухарька кухарка
кухні піч лише для приготу вання їжі 

та обігрівання кімнати (кухонна 
плита); набір кухонних меблів; 
кухня (приміщення) 

куцак образл. товстий і 
низькорослий (про чоловіка) 

кучі собача будка; дуже маленьке 
приміщення для худоби; знев. 
стара хата 

кучірі кучері 
кучірьйвий кучерявий 
кучірьйвка жінка з кучерявим 

волоссям 
кучма висока бараняча шапка

куш іти пробувати на смак;
куштувати 

куш ка мала дерев’яна або жерстяна 
посудина для води і гострильного 
бруска для коси (носять, 
зачепивши за пояс) 

куш латий кошлатий, 
розкуйовджений 

куш ньйрити кушн  кушнірувати 
куш ньйрство кушн. кушнірство 
куш ньйрь кушн. кушнір 
куш ь виг., паст, уживають, 

відганяючи овець 
кьйвати доторкатися до чогось, 

чіпати; красти 
кьйгатисі тягатися; дружити, 

потаємно кохатися; упродовж 
довгого періоду судитися 

кьйдатисі лякатися (раптом) 
кьйдра бот. кедр 
кьйжко важко, тяжко 
кьйла міра ваги, яка дорівнює 100 

кг; один центнер 
кьйлавий образл. неповороткий, 

повільний; невмілий: хворий на 
грижу 

кьйл м м ед . грижа 
кьйма пам'ять 
кьймити, кімувати тямити, 

пам’ятати 
кьймлю  пам’ятаю 
кьип крик, шум 
кьйти рубати
кьйпа, кьйцка мн. кіцкй, кьйці

груда землі разом із травою; 
дернина

кьиць виг. уживають, підганяючи 
телят

кьйшка анат. кишка; кулін. свиняча 
кишка начинена гречаними або 
кукурудзяними крупами



л
лаба знев. нога (людини); лапа 

(собаки) 
лабата спідниці крав, спідниця 

пошита із фабричної вовняної 
квітчастої тканини 

лабатий лапатий (про сніг); який 
носить взуття великих розмірів; 
довгоногий 

лабато написане великими буквами 
(про почерк) 

лабка зменш, лапа; ніжка (про меблі 
тощо) 

л а бузи бадилля
лавиці лава, ослін для сидіння, що 

не переноситься 
лавіса кладка; невелика лава; 

шкільна парта; інстр. ручний 
фуганок 

лагодити ремонтувати 
лагодитисі готуватися 
ладу ваги вантажити; збр. заряджати 

(про гвинтівку) 
ладунок вантаження 
лаз велике поле з потічками, заросле 

кущами, придатне тільки для 
випасання худоби або сінокосу; 
урочище 

лазані лазання 
лазні лазня 
лайдак ледар, гультяй 
лайдаковатий, пустий ледачий 
лайдакувати ледарювати 
лайдацюга ледацюга 
лайдачйщ и дуже великий ледар 
лакомий ласий, охочий до чогось; 

смачний
лакомитисі ласитися, спокушатися 
лакомо ласо
ландати, ш вендати, ш вендатисі, 

ш льондатисі тинятися, вештатися

ланц, ланцух ланцюг 
ланцйщ и ланцю г з масивними 

ланками; дуже довгий ланцюг 
ланцуж ок, ланцуш ок змети. 

тоненький ланцю г для 
кишенькового ножика, годинника 
та той, який носять на шиї як 
прикрасу; ланцюжок 

лань мисл. олениця 
лапати ловити
ласиці зоол . ласка (тварина); мн.

візерунки на замерзлій шибці вікна 
ласі, ласька пестл. корова; кличка 

корови
ласій пестл. бугай чорної або 

червоної масті; кличка бугая 
ласкавиц бот. ласкавець звичайний 
лата буд. обтесана жердина 
латка, посіпака знев. зневажлива 

назва урядовця 
латкати обр. співати обрядові 

весільні пісні 
лахі, лахманй згруб. різна одежа 
лахм ідж і згруб. лахміття 
лая, тічньй, ловчі зграя собак, 

вовків
легкий до роботи ледар 
легкі анат. легені 
леда ледь 
леда-де будь-де 
леда-йкий будь-який 
леда-щ о будь-що 
ледви насилу 
ледіний льодяний 
лежі мед. лежачий стан хворої 

людини; лежання 
лежіні лежання
леж ічи, леж ьм а, легм а, льйгма

лежачи 
лекш и легше 
лекш ий легший

лекш іта, лечіта тільки мн., мед. 
дерев’яні дві дощечки, які медики 
використовують у разі перелому 
ноги або руки; шини 

леліти розвіватися (про прапор, 
волосся) 

лен  бот. льон
Ленія геогр  крутий спуск у с. Білі 

Ослави; ліс  широка та довга смуга 
вирубаного лісу; просіка 

леп бруд 
Лесь Олексій
лйбавка, сербавка, льорбавка

кулін. рідка страва 
лйбитисі знев. зухвало сміятися 
ливада ділянка родючої землі над 

річкою, яка навесні заливається 
повеневими водами, а потім після 
сходу води використовується під 
городи; велика ділянка землі 

лйвати бігати гуди-сюди 
лйгати ковтати, пити 
лигінь, лидінь парубок, юнак 
лигонький легенький 
лигонько легенько 
лигун, лигойда лінива людина;

лежибок 
лидвйці мед. радикуліт 
лидоватіти покриватися льодом 
лйжби, нарти лижі 
лйжка, лйш ка ложка 
лижньовка ліс. лісовозна дорога, 

проїжджа частина якої вистелена 
деревиною 

лижьйти лежати 
лижьйчий лежачий 
лйзані лизання
лизатисі згруб., .жарт, цілуватися 
лйзькати лизати (про цукор, мед) 
лилйк летюча миша; кажан 
лиміновий алюмінєвий

лимінь алюміній 
лйнва сталевий канат; дріт, 

закріплений на двох стовпах або на 
землі, по якому рухається 
присилений до нього собака 

лйндик невеликий шматок (про 
землю або тканину) 

линньйнка трава та бур’ян, який 
залишився після вибирання льону 
(використовують для годівлі 
худоби) 

лисиньй лисиня
Л исйха, Олексиха дружина Олексія 
лиснйці плід дикої яблуні; знев.

кисле яблуко 
лйства, лиш і ва, шпуга с тол

дерев 'яна планка; плінтус 
лисуні корова з білою плямою на 

чолі
литьй лиття; техн. литво 
лихвар торгівець; багач 
лихйй поганий
лйхо біда; недобре, погано, неякісно 

(про виконану роботу) 
лицані образл. повновида, 

повнощока жінка 
лицатий згруб  мордатий який має 

велике обличчя 
лице обличчя; лицевий бік тканини; 

зовнішній, верхній бік (одягу, 
тканини тощо) 

лице ми сі лупит переносити 
великий сором 

лйчі т ільки мн. лико 
лиш ень лише 
лиш йтисі залишитися 
лишійл^ед. лишай 
лиш ьйї залишає 
лиш ьйти залишати 
лиш ьйтисі лишатися, залишатися 
лівак лівша



лівкйй слабкий (про слабо скручену 
мотузку); рідкий (про тканину) 

лівко м'яко
ліворвер збр. револьвер 
лігар, лігарь буд. товстий брус, до 

якого прибивають підлогу 
лігати лягати 
ліговиїци лігво, лігвище 
л і т і ,  лічи лягти 
ліжник ткац. домоткане вовняне 

ворсисте покривало (перев. з 
візеру нками) 

лізти, лінйтисі линяти (про хутро) 
лій застиглий овечий жир; жир 

рогатої худоби 
лікар, лікарь лікар 
лікарка, лікарька лікарка 
лікаретво ліки 
лікі, літі влітку
лікімувати заст. відкупити когось 

від призову в армію 
ліковані лікування 
лікоть заст. міра довжини, що 

дорівнює 60 см 
лім мн. ломаджі, ріші, форост ліс.

сухе гілля, хворост, хмиз 
лінйтисі лінуватися 
ліннйй лляний, льняний 
лінбвищ и шкіра, яку скинула 

гадюка 
ліноль заст. лінолеум 
лінь лінощі 
лінюх ледар 
ліпити клеїти 
ліпш ії краще
ліска колена або різана штукатурна 

дранка; ящик, дно якого зроблене 
із дранки, для сушіння садовини 
димом; сплетена з ліщинового 
лика решітка для сушіння грибів 
або фруктів у печі

лісковий ліщиновии 
лісковий горіх бот. ліщиновий 

горіх
ліекувати буд. прибивати дранку до 

стін і стелі 
лісничівка ліс. будиночок лісника у 

лісі
Л ісок геогр. назва урочища у с.

Чорні Ослави 
літипло тепла вода 
літитисі проявляти статевий потяг 

(про корів); паруватися 
літна кухні, літнівка буд. 

допоміжний будиночок, у якому 
влітку готують їжу 

літувати паст, перебувати ціле літо 
на полонині; утримувати худобу 
протягом літа (про людей і худобу) 

ліхтарні переносний гасовий ліхтар 
лічйти мед. лікувати 
лічйтисі лікуватися 
лічнйй страшний; лячний, жахливий 
лльйти лити 
ловецтво мисливство 
лови т ільки мн. полювання 
ловйтисі загорятися, займатися (про 

дрова); гуснути, коли зверху 
починає утворюватися сметана 
(про молоко); чіплятися 

ловлі ловля
ломага мн. ломадж і зломлена товста 

суха гілляка 
ломй мн. багато хмизу, ломаччя 
ломити ламати
лопата кругла дерев’яна лопата для 

засовування хліба у піч 
лопати, хляпати, халавкати їсти з 

великим апетитом, утворюючи 
звук (про свиней) 

лопітлйвий той, що багато говорить

лопотайло, торкотайло, 
фолькотайло образл. балакун, 
базікало

лопотіти образл. говорити безугіину;
тріпотати (про прапор) 

лотока сварлива жінка 
лоточини тільки мн. знятий із 

свинячих кишок жир 
доточити набридати наріканнями;

набридливо базікати 
лош ук молодий кінь, жеребець 
лошьй лоша 
лош ьйтко лошатко 
луб м н  луб ї  ліс  заготовлена та 

висушена кора хвойних дерев для 
покриття колиб 

луби шев. задники 
лубкйй крав, цупкий, грубий, 

твердий
луг заст. водяний настій попелу, 

який використовують для прання 
білизни та одягу 

лудині, манат кі заст  одяг, 
постільна білизна, речі 
домашнього вжитку 

лужений луджений 
лужко ліжко
лук бот. елітне насіння часнику (те, 

що утворилося після його 
цвітіння); збр  лук 

лупак відколена або відломлена 
велика тріска 

лупати очйма образл. різко водити 
очима, зиркати, дивитися скоса 

лупей знев. той, що просить багато 
грошей за виконану роботу 

лупйна лушпиння картоплі 
лупйти очищати кукурудзяні качани 

від листя; знімати лупину з вареної 
картоплі; знімати шкіру із забитої

тварини; сильно когось бити, або 
бити по якомусь предмету 

лупіж  інстр., ліс. гостра сталева 
лопатка на дерев’яному держаку, 
якою окорюють деревину 

лупіщ ити лупцювати, лупасити 
лупкйй твердий (про папір, шкіру) 
луска мед. лупа (про людей) 
лутавий впертий, непоступний, 

неслухняний 
луш пйна лушпиння (горіха, каштана 

та ін .)
лущ ити вибирати із стручків 

квасолю, біб, горох та очищувати 
горіхи

лущ інок спілий горіх, який дуже 
легко очищується від листя 
(лісковий горіх) та зеленого 
лушпиння (грецький горіх) 

льйжи ляже 
л ь н к  страх, жах, ляк 
льйрка слюс. плашка 
льйтрика електрика 
льйцтий капризний, ганебний, злий 
льйчно лячно 
льода кулін морозиво 
льокі тільки мн. локони (про 

зачіску)
льолі, льолька дит . крав, сорочка 
льопа образл. неохайна жінка; 

мокрий
льопа ти, ляпати неохайно їсти 

рідку страву, розливаючи з ложки 
льопатисі, талапатисі хлюпатися, 

плескатися 
льорнетка бінокль 
льос жереб; доля 
льоха свиноматка 
льош ка мале порося (самиця) 
л ю б’ю люблю 
лю ба кохання; любов



любас, лю басок коханець 
любаска коханка 
любка кохана дівчина 
любко коханий парубок 
любощі тільки ми. кохання, любов 
людіний людяний 
люзом, юзом проїзд із 

загальмованими колесами, які не 
прокручуються 

люкс дуже добрий, вищий сорт 
люксусовий люксичний 
лю лі, люлька дит. колиска; 

уживають під час колисання у 
колискових піснях 

люляти дит. колисати (про дитину) 
люстерко дзеркальце 
люстро дзеркало 
лютий міцний, гострий на смак, 

пекучий (про самогон, перець та 
приправу із хріну ); злий (про 
людей та собак) 

лютитиеі сердитися, злитися 
люті сердиті, злі; кулін. гострі спеції 
лютість злість
лютранйн заст. людина, яка дуже 

швидко злиться 
лю ть, лютінь, лютй холод, 

холоднеча; лють 
люфа збр. дуло вогнепальної зброї 
лю фт повітря; щілина 
люфталм/., буд. вентиляційні 

отвори; закриті вентиляційні 
отвори для вимітання із печі сажі 

люфтник, лю фтівнйк заст.
курортник 

люфтувати провітрювати 
люфтуватисі відпочивати при 

відчинених вікнах або на свіжому 
повітрі

Лю чкй геогр. назва села на 
Косівщині, яке межує з 
Надвірнянщиною 

лю чьйни жителі с. Лючки 
лю чьйнський етногр. лючківський 

(про жителя с. Лючки) 
лю ш ні деталь передньої тічки воза 
ляґір заст. в ’язниця 
ляда прилавок, барна стійка; деталь 

самобутнього ткацького верстата; 
дверцята при вході на горище чи у 
погріб 

лялі дит. немовля 
лялька анат. зіниця ока 
лямівка крав, стрічка для обшиття 

країв верхнього одягу 
лямпа гасова лампа 
лямпочка лампочка, жарівка 
л яму вати крав, обшивати краї 

верхнього одягу стрічкою 
ляпавка, хляпавка дощова погода;

ляпавиця; сніг з дощем 
ляпнути капнути мимохідь рідиною; 

недоречно висловитися, сказати 
необдумано; ляпнути 

лярва знев. повія

М
’м діалектна форма особового 

займенника «я», яка вживається з 
дієсловом в минулому часі 

магазинєр продавець у магазині 
маглювати заст. прасувати білизну 

за допомогою тачілки та 
маглюниці; знев. фарбувати 

маглю нйці, маглівнйці дерев'яна 
ребриста пральна дошка, яку 
використовували і для прасування 
білизни за допомогою качалки 

магнис магніт 
маговші знев. голова

мадсрський угорський 
мадір угорець, мадяр 
мазанка заст., рідк. пастуша 

сорочка, виварена в маслі і смолі 
мазипйнка військ., крав, головний 

убір вояків УГА та УПА 
маїти прикрашати хату чи город 

гілками липи, ліщини, дуба або 
явора на Зелені свята 

май травень
майзиль, майзель інстр. зубило 
майовйй травневий 
майстерка теслярство 
майстир буд. той, що займається 

будівництвом дерев'яних будинків; 
тесляр

майструвати будувати, теслювати 
майткі жіночі труси 
макітрі макітра; знев. голова 
М аковея церк. свято сімох браті в- 

мучеників Маковеїв (14 серпня) 
маковйні маковиння 
макогін великий дерев'яний товкач 
макух відходи олійного 

виробництва, які використовують 
для годівлі худоби; макуха 

малечі малеча
малиннйчілш  кущі малини, 

малинник 
малпа зоол., заст. мавпа 
малпиньй мавпеня 
малпувати обдурювати, шахрувати 
мальовані малювання 
мамлати, нямкати невиразно 

говорити; їсти поволі, без аппетиту 
мамона рідк. дурниця 
мамуні пестл., дит., ж арт, мама 
мана, мара примара, нечиста сила; 

дівчина- примара, яка змінюючи 
свою зовнішність, являється

чоловікові у ролі його коханої і 
збиває його з добре знаної дороги 

манашка металева посудина для 
приймання та зберігання їжі 

манджати прямувати 
манебри заст., військ, маневри 
манка манна крупа; кулін. манна 

каша; нестача товару, грошей у 
торгівлі 

манна жирність молока 
манорія вдача, характер 
мантлі заст., крав., військ, шинель 
мантул кулін. випічка, приготовлена 

нашвидкоруч і спечена у домашній 
печі

маніоні пестл. малятко 
манюнький зменш, дуже маленький 
манюсінький, манюський  

малесенький 
мапа географічна або топографічна 

карта 
маргарйна маргарин 
маржйна, товар, і оварії а, худібка 

худоба 
маржйнка пестл. худоба 
мари церк. ноші, на яких несуть 

померлих 
мариканка, маріканка бот.

американка (сорт картоплі) 
маринуватисі перебувати в 

душному приміщенні або у 
теплому одязі 

марінувати ліс. провертати колоду 
довкола осі цапіною  

маркірант той, хто ухиляється від 
роботи, симулянт 

маркотний незадоволений 
мармуляда кулін. мармелад 
мармурок, маймурок невеличкий 

шматок мармуру, на якому 
заточують ніж, сокиру



марний худий, змарнілий (про 
людину)

марнотрат, марнотратник чоловік, 
який неекономно витрачає гроші, 
матеріальні цінності тощо 

март, марот березень 
мартовйй березневий 
марш виг. уживають для проганяння 

собак
маршкати викрикуючи «марш», 

виганяти із приміщення 
масарь, мнісарь, мніснйк людина, 

яка виготовляє вироби із м'яса; 
м'ясник 

масйна, томасйна сипуче 
мінеральне добриво 

маскальнота тільки мн., знев.
велика кількість маскалів 

маскальський російський 
маскородити гримати, стукати 
масльйнка дерев'яна посудина для 

збивання масла; масничка; рідина, 
яка залишається під час збивання 
масла 

маснйй жирний
масний тиждень церк. тиждень 

перед Великим постом: масниця 
мастити буд. ліпити глиною 

(тинькувати) 
мастити в хаті білити в хаті 
мастілник буд. тинькувальник, 

штукатур 
масть кулін. розтоплений жир; мед.

мазь; колір худоби 
матерія тканина 
мати брак мати хворобу (про 

людину, тварину) 
мати гадку стежити; звертати увагу 
мати дитйну мед. народити дитину 
мати курічі сліпоти ж арт, погано 

бачити

мати на сміх насміхатися, кепкувати 
мати таниц, мати коломййку мати 

клопіт, сварку або бійку 
мати тильй вет. отелитися 
мати фрай бути вільним 
матирйзнина спадщина після смерті 

матері
матиризувати заст. гноїтися, 

наривати гною (про рану ) 
матисі почуватися 
матиці анат. матка 
махом, бігом швиденько, миттю 
мац уживають для відтворення дії 

(мацати; вмочати) 
мацідан, маціданка порода овець з 

короткою кучерявою вовною 
маціцька, мацьонька, 

мацюпусінька здріб. дуже 
маленька 

мацугати шукати у темряві 
мацьок, жолудок анат. шлунок 

тварини 
мацьонький, мацьопкий, 

маціцький, мацінький, 
мацьоський, мацьосінький, 
мацюпіеінький пестл. дуже 
маленький 

мачиха мачуха
мачінка кулін. страва з подрібненого 

та змішаного із сметаною сиром 
мачьйти вмочати; вимочувати 
маш ина швейна машинка 
маш иністий машиніст; водій 
маш инка механічна машинка для 

стрижки волосся 
ме буде
медвидю х, мидвидюх ентом. жук, 

що живе у землі та підгризає 
корінці культурних рослин і їсть 
картоплю; ведмедка або вовчок 

медвідь, мидвідь зоол. ведмідь

меливо мливо
мелник майстер у млині з помелу 

зерна; мірошник 
мелькати беззвучно вимовляти 

слова, ворушити губами; 
артикулювати 

мемо будемо
менчи-білш и більш-менш 
менчий менший
мерва перепріле, дрібне сіно або 

відходи сіна 
мерші згруб. корова; мертвечина 
металічний металевий 
мети будете
мечик заст. рухома деталь терлиці 
меш будеш 
мешкані помешкання 
мешти туфлі 
ми мені
мигати моргати світлом; непомітно 

подавати сигнал 
мйґла ліс. складені колоди, які 

готують до транспортування 
миґлувати ліс. складувати колоди, 

готувати для завантаження на 
автотранспорт вручну: 
штабелювати 

мйгом, махом миттю 
мидівнйк кулін. медовий пиріг 
мйжи між
мижівнйк сусід по земельній 

ділянці 
мижьй межа
мйкати скубати, рвати бур'ян, траву;

зривати (про фрукти) 
микйтити мекетувати 
микуличьйни етногр. жителі с.

Микуличин 
микуличьйнський етногр. житель 

с. Микуличин

милай, милайник кулін. 
кукурудзяний хліб, замішаний на 
дріжджовому тісті з пшеничного 
борошна 

милайна мука кулін. кукурудзяне 
борошно 

М илані церк. свято Меланії(13 
січня)

миланка, миланкй театралізоване 
дійство на свято Меланії (13 січня), 
участь у якому беруть тільки 
чоловіки 

милдувати на когось доносити 
милйні мильна вода 
милити намилювати; помиляючись, 

примушувати допускати помилки 
інших (про спів, танець тощо) 

милйтисі намилюватися;
помилятися 

мйлниці велика металева миска, 
мийниця 

мймлити образл. незрозуміло 
розмовляти 

минатисі закінчуватися; вмирати 
мирза мерзенна людина, огида, 

паскуда, погань 
мириснйці іхт. гольян (невеличка 

прісноводна риба родини 
коропових) 

мирихтіти мерехтіти 
мирищ ьйти, мрічьйти мрячити, 

мжити
миркотіти миркати, бурмотати 
миром уживають, коли довідуються 

про вагітність жінок та приплід 
великої рогатої худоби 

мйром по-доброму 
миртвец, мрец, нибожчик, 

небіжчик мертвець, покійник 
мирувати церк. проводити обряд 

миропомазання



мирчьйти подавати голос легким 
муканням (про телят та корів) 

М исйха, М нхайлиха дружина 
Михайла 

миснйк заст. полиця для мисок 
Мись Михайло
митати кидати; складати сіно в 

копиці 
мйтка ганчірка 
митр метр 
Мйтро Дмитро 
митровий однометровий 
митьй миття
Миха зверт. Михайле (тільки в 

селах Чорні Ослави і Чорний 
Потік)

Михайла церк. свято Архистратига 
Михаїла(21 листопада) 

михайликі заст.. ж арт., образл.
жителі с. Чорний Потік 

М ихайлові! чудо церк. спогад про 
чудо від архистратига Михаїла (19 
вересня) 

мйці пестл киця 
мйиька пестл. кицька 
миць-миць виг уживають.

підкликаючи котів 
мйчиш рвеш
мичьйти мукати (корова): мугикати.

мимрити 
миш зоол. миша 
мишиньй мишенятко 
мишігіний образл. дурнуватий 
мйшіта мишенята 
мйшічий мишачий 
мйшічка мишачий послід 
М йщина геогр  назва поля у с. Білі 

Ослави 
мищйна зменш, мисочка 
міга жест

мігати, мрігати моргати, подаючи 
знак рухом повіки, брови 

мід мед
мідиці польова миша; образл. руда 

жінка
мідіний, мосьйжний мідний 
мізерія біднота 
мізерно убого, бідно 
мізйлний палиц мізинець 
мізир обмаль, дуже мало 
мізка плівка під корою дерева, 

камбій 
мій чоловік 
мілійон числ. мільйон 
міліціянт міліціонер 
мілкйй неглибокий 
мілко неглибоко 
міна вираз обличчя; гримаса 
мінйтисі змінювати вираз обличчя 

(від злості) 
мінута хвилина 
міньйти міняти 
міньйтисі мінятися 
міняйло той, що збирає ганчір'я в 

обмін на дрібні речі 
міра ткац., заст. міра довжини 

полотна або ниток від лівого плеча 
до кінця витягнутої правої руки, 
що дорівнює 80 см; муз. однакова 
тональність звучання скрипки та 
цимбалів (нота «ля») 

міріти, мьйріти міряти 
мірка заст. міра об'єму, що 

дорівнює двом літрам, або 2 кг; 
плата мірошникові за помол 

мірнйці заст. невелика відкрита 
дерев'яна бочка на 25 кг; міра ваги 
зерна, що дорівнює такій бочці 

мірта бот. мирта, мирт (кімнатна 
рослина)

міснйй ніж інстр. ніж з двома 
ручками, який тримають обома 
руками для витісування ґонт та 
інших дерев’яних виробів 

міснйй столец стілець з ніжним 
зажимом ґонти чи інших 
дерев’яних виробів при їх обробці 
місним ножем 

місци анат. плацента 
міток ткац. знята з мотовила пряжа 
міхурка мед. прищ 
міцка паст, вовна з першої стрижки 

молодої вівці 
міч, сиклйні фізіол. сеча 
мішанйна кулін. асорті; натовп, що 

рухається 
мішігіний образл. божевільний 
мішінка бот. суміш насіння різних 

трав
мішьйти мішати; заважати, чинити 

перешкоду; втрачати розум 
міш ьйтисі вмішуватися 
мла імла
млавий несмачний (несолений, 

неперчений); млявий 
млаво мляво
млака заболочена місцевість, 

болото, мочар 
млйво зерно для помелу; щойно 

змелена мука 
млинівка штучне русло, яке тече від 

основної річки до водяного колеса 
млина

млинок механічна м'ясорубка;
механічна кавомолка 

млоїти нудити 
млот ков. молот 
мні мене 
мнікйй м'який 
мнікі, мньикі м'які 
мніконький м'якенький

мнікуш ка, мньйкуш м’якуш (про 
хліб)

мнікш йти м'якшити 
мнісйстий який має багато м'якоті 

(про фрукт або ягоду); м'ясистий 
мніснйй м'ясний
мніснйці церк. визначений період 

між постами, коли церква дозволяє 
споживати м'ясо-молочні продукти 
та проводити весілля 

мньи ім'я
мньйгнути, морснути вдарити 
мньйкнути м'якнути 
мньйко м'яко
мньикосирдечний м'якосердечний 
мньикотілий піддатливий, не 

рішучий, безхарактерний 
мньйкоть м'якоть (овочі, фрукти.

ягоди) 
мньйкш и м'якше 
мньйкш ий м'якший 
мньйсо м'ясо
мньисопустна, мньисонусна церк.

м'ясопусна неділя 
мньйгисі м'ятися 
мньйтка бот  м'ята 
мньйцкати, мньйти мнути, товкти 
мовчіні мовчання 
мовчьйі и мовчати 
могарйч часту вання алкоголем з 

нагоди успішного завершення 
угоди ,справи; могорич 

мож можна
можлйвий задовільний, нормальний 
мозільл/е^ мозоль 
мозолити тяжко заробляти гроші 

фізичною працею; набридати 
мой виг. уживають для надання і 

підсилення значення наступних 
слів до однієї особи, виражаючи 
злість та загрозу



моква затяжний дощ 
мокречі мокреча 
М окрйни церк. Мокрини 

преподобної сестри Василія 
Великого (01 серпня)

М олдавія геогр. Молдова 
молдован, молдаван молдаванин 
молода, молодий, молоді обр. 

наречена, наречений, наречені 
(тільки під час весілля) 

молодйтисі хмаритися 
молодйці заміжня жінка 
мол одіж молодь 
молодьйта, мол одіта молоде 

подружжя; молодята 
молодюк, молодьйк молодий 

чоловік, юнак, молодик 
молоко з сімні кулін., заст. 

перетерте у макітрі висушене 
насіння коноплі, розбавлене водою 
і проціджене (вживають як 
молоко)

молотілник той, хто молотить снопи 
(вручну); молотник 

молоч, молочій бот. молочай 
молочарні пункт приймання молока;

молочарня 
молочйна здріб. молоко 
мольфар чарівник 
моні, монька дит. молоко 
морава здріб. моравка невелика 

поляна вкрита моругом  
моращ івнйк , муращ івнйк  

мурашник 
морва тутове дерево; шовковиця 
морґ, морд заст. міра площі землі, 

що дорівнює 0,56 га 
морда згруб., образл. обличчя; 

погана людина

мордевство, мордовані фізична або 
розумова праця, яка втомлює та не 
приносить задоволення 

мордуватисі важко виконувати 
якусь фізичну роботу 

морелі сорт щеплених слив 
морймух бот. мухомор 
моріжок зелена травичка 
морковйні, морквйні, 

морковййнка гичка моркви; 
морквиння 

морош ок, морашка ентом.
мурашка 

морскати бити, вдаряти 
м оруг молода зелена низькоросла 

трава 
мосіж  латунь 
мотанйна тяганина 
мотані мотання
мотилйці бот. калюжниця болотна 

(трав 'яниста рослина); вет. 
інфекційна хвороба печінки 
худоби (перев. овець) 

мотилйчна вет. хвора на мотилицю  
(про худобу) 

мотіль, мотйль, мителик ентом.
метелик 

мотовйло ткац. пристрій для 
змотування пряжі з веретена 

мотоцйкіль, мотоцйколь техн.
мотоцикл 

мотуз мотузка, мотузок 
мотузі мн. мотуззя 
мохнатий зарослий мохом 
моцний сильний, міцний; 

насичений, концентрований (про 
гірчицю, тертий хрін, алкоголь 
тошо); цупкий (про тканину) 

моцно сильно 
мочй могти

мочила мн. місцевість, де розміщені 
поруч декілька мочил  

мочйло невеликий, неглибокий 
ставок біля річки для вимочування 
конопель 

мочір, млака мочар, заболочена 
місцевість 

мочірковатий мочаруватий 
мочірковато мочарувато 
мошенка торбинка для грошей;

анат. мошонка 
мошна, мушна заст., анат. яєчка 

(про чоловіків) 
моя дружина
мрака, мрьич мряка, туман 
мрачно, мрьйчно мрячно (про 

погоду)
мріґати нервово сіпати губою, оком, 

носом; комусь моргати 
мрігнути подати якоюсь частиною 

обличчя знак 
му йому
мудак недоумкуватий чоловік 
мудрйти мудрувати 
мудришкі, мудріш кі жарти, 

витівки, вигадки; вишукана їжа 
мудро гарно, красиво 
мудрувати придумувати; хитрувати 
музйка музикант; скрипаль 
музйкі танці; гурт музикантів 
мука борошно 
мука утома 
мул намул
мулйти наносити піску (про річку) 
муліник камінь м'якої структури 
мулінка кольорові нитки дня 

вишивання; муліне 
мульйрка, муровані буд. мурування 
мульйрь муляр
мундор військ., крав., заст . мундир 
мурга грубіян, забіяка

муровий надійний; сильний; який 
знається в роботі 

мурово надійно, добре 
мус, мусово обов’язковість 
мусовий обов’язковий; примусовий 
мусово обов’язково; примусово 
муха бджола 
мухарйці ентом. комар 
мухолапка мухоловка 
мучіний запорошений борошном 
мучне кулін. приготовлене з 

борошна 
мушва скупчення мух 
муштуг мундштук 
мш йти затикати сухим мохом 

щілини

н
на йке нащо, навіщо 
на конй, на коневи на коні 
на мах дуже швидко 
на міґі спілкуватися за допомогою 

жестів і міміки 
на попа ставити сторч 
на публіку людську на осуд людей 
набакериний нахилений на один бік 

(про завантажений снопами або 
сіном віз) 

набакір набік (про головний убір на 
чоловікові) 

набій мед. гнійний нарив на ступні 
ноги; збр. патрон; утоптана снігова 
дорога 

набратисі заразитися 
набрецклий набряклий, опухлий 

(про людину); набухлий від вологи 
(про поліно) 

наброїти заст. зробити щось не так 
набуватисі забавлятися, веселитися 

у гостях
набудз ірон. наголо (про стрижку)



набундюриний набундючений 
набундюритисі набундючитися, 

насупитися 
набутний забавний 
набуток гостина, забава 
навидіти, навидітиеі поважати.

любити, бути в дружніх стосунках 
навидоті, навидокі видне місце 
навилико великими шматками (про 

нарізані овочі, м'ясні вироби тошо) 
навиртатисі зрідка провідувати, 

відвідувати 
нависний приємний (про людину) 
навіворіть, навівороть навиворіт 
навіглі навпаки; від себе або не тією 

рукою (передача предмета іншій 
людині); дати ляпас; взути взуття 
не на ту ногу чи не на ту руку 
одягти рукавицю 

навікруті, навікруть піти швидко, й 
незатримуючись повернутися 

нав’їзати нав’язати 
навййзувати нав’язувати 
навййзуватисі нав'язуватися 
навкіркі, навтикіркі наперекір 
навкльйкачки, навколінкі 

навколішки 
навкьймитнсі, укьймитисі 

надокучитися 
навмйсно, навмйсни, навтимйсни, 

навтикіркі, назбйткі, навкір 
навмисне, наперекір 

навперид, напиред на перед;
поперед когось 

навраз назавжди
навскіс, навскосй під кутом (щось 

покласти, закріпити тощо) 
навуньйти насмердіти 
навчера вчорашьої ночі

нагаздувати нажити, придбати 
майно за відповідний проміжок 
часу

нагаздуватисі нагосподарюватися 
наганьйти проганяти 
нагйбало спіткало 
нагилйти сприяти у придбанні, 

продати або позичити; нарадити 
щось комусь непотрібне 

нагло, нагли раптово, зненацька 
наглянцований доведений до 

блиску (про взуття) 
наглянцувати довести до блиску 

(про взуття) 
нагнати прогнати 
наголовач вуздечка без зубелів  
наголяса наголо (про роздягнену 

людину) 
нагрудникі крав, вишиття на 

передній частині сорочки 
нагульковатий нестриманий, 

сварливий, дурнуватий 
нагулятисі натанцюватися 
нагурт уживають при домовленості

з господарем виконати всю роботу 
та отримати укінці погоджену суму 
зарплати

нада корм, спеціально розкладений у 
певних місцях для принаджування 
сюди диких тварин 

надавче радийо заст.
радіопередавач 

надвірньйнський надвірнянський 
надвої навпіл 
надзирати назирати 
надзйрач наглядач 
надйбати зустріти когось;

натрапити; знайти 
надиликй ,понадиликй, 

наподиликй віддалік, поодалік, 
поодаль

надломййти надломлювати 
надо мнов наді мною 
надовбати наколупати 
надоїдати набридати, надокучати 
н а д оїдл и в и й н ад о ку ч л и в и й 
надоїсти набриднути 
надокучьйти надокучати 
надолйну вниз 
надреглий злегка змерзлий 
надрегнути змерзнути 
надрібно малими шматками (про 

нарізані овочі, фрукти або м'ясні 
вироби) 

надсадйтисі, подвйгатисі 
надірватися, отримати грижу чи 
хворобу хребта 

надутий надутий; ображений 
надутисі образитися, нагніватися 
надчихнений надломлений (про 

гілку)
надчихнути надломити (про 

гілляку) 
надьйкуватисі надякуватися 
нажертисі згруб. наїстися 
нажиртуватисі нажартуватися 
нажьйлуватисі нажалітися 
нажьйти нажати 
назадусть назадгусь 
назадхати, ззадухаги поза хатою 
назбйткі, насміх навмисне 
назвисько назва; заст. прізвище 
назганьйги назганяти 
наздоганьйти наздоганяти 
називати лаяти, обзивати 
назирні крадькома, потайки;

назирцем, слідом 
наз'їжджьйтисі наз'їжджатися 
назначйти проявити перші ознаки 

вагітності (про корів) 
назначьйти, назначувати робити 

позначки; назначати

назустрік навиворіт, навпаки; проти 
шерсті 

наїжджьйти наїжджати 
наїжитисі настовбурчити пір'я або 

шерсть (про півнів або собак, які 
готуються до бійки) 

най, най-ко нехай, хай; уживають, 
коли треба заборонити якусь дію 

найбілши найбільше 
найбілш ий найбільший 
найглубши найглибше 
найглубш ий найглибший 
найгорічіщ ий найгарячіший 
найдуши найдужче 
найдущий найдужчий 
найкьйщи найважче 
найкьйщ ий найважчий 
наймати пані ма ги 
наймити найняти 
наймйтисі найнятися 
наймілкіщи занадто мілко 
наймілкіщий занадто мілкий 
наймлений найнятий 
наймокріїци наймокріше 
наймокріщ ий наймокріший 
н а й п у ст і щ и й н а й л ед а ч і ш и й 
найпущи найгірше (про якість) 
найпущий найгірший (якість);

останній 
найстудиніш и найхолодніше 
найстудиніщ ий найхолодніший 
найсухіщ ий найсухіший 
найтанчи найдешевше 
найтанчий, найтанший  

найдешевший 
найтончий найтонший 
найфайніща найгарніша 
найфайніщ и найгарніше 
найфайніщ ий найгарніший 
накавалкувати нарізати великими 

шматками



наказувати нагаду вати 
накігати, натігати натягати;

одягати (про одежу) 
накігатисі, натігатисі натягуватися 
накігнений, натіш ений, 

накьйгниний,натьйгниний, 
наш панований натягнутий (про 
дріт, линву, струну) 

накігнути, натігнути натягнути;
одягнути 

накірйнити насмітити 
накладати розуму вести серйозну 

розмову (із дітьми, із розумово 
відсталими або п'яними людьми) 

накласти ватру розпалити вогонь у 
печі, розпалити вогнище 

накокоїжитисі наїжитися, 
визвіритися; настовбурчити пір'я 
перед бійкою (про півнів) 

наколінкі навколішки 
накорпати, напрьйтати накопичити 
накривка покришка 
накритьй накриття 
накричьйти накричати, насварити 
накричьйтисі накричатися 
накрутйти завести (про годинник) 
накручувати заводити (про 

годинник) 
накьйгувати, натьйгувати, 

ш панувати натягувати (про дріт, 
линву,струну) 

наладовувати навантажувати 
наладувати, нагрузйти  

навантажити, наповнити 
нализатисі згруб. впитися 
налйсник кулін. завиванець 
налльйти налити 
налльйтий налитий 
наломйти наламати 
наматиризувати нарвати гною (про 

рану)

намахати згруб. обдурити 
наминати їсти з апетитом 
намість замість
намніко некруто, рідко (про варені 

яйця)
намовййти, намовльйти намовляти 
наморожні деталь саней 
намул дрібний пісок з глиною 

нанесений річкою, мул 
нанашка хрещена мати; дружина 

хрещеного батька 
нанаш ко хрещений батько 
нанйні минулої ночі 
наніц нанівець
наопаш кі накинувши на плечі, не 

запихаючи рук у рукави (про 
верхній одяг) 

наостанок напослідок 
наострений нагострений 
н а ост р йти нагострити 
напальчьйнка пов'язка на 

пораненому пальці 
напамніть напам'ять 
напарфунитисі побризкати себе 

парфумами 
напасблін навмання 
напасний який у сварці або бійці є 

лідером; настирливий 
напастувати начистити взуття 

ваксою; безпідставно 
звинувачувати 

напасть безпідставне звинувачення 
наперекос наперекіс 
наперид білш и уживають після 

відповіді співрозмовника на 
запитання про вік 

наперсник металевий ковпачок на 
палець для зручного шиття; 
наперсток 

напертисі упертися, особливо 
наполягати на чомусь

наливати напувати 
напиред, наперид спершу, 

спочатку; перед, переді 
напирибйсаж через плече (спосіб 

доставки невеликого вантажу 
людиною) 

напівнімйй наполовину німий 
напіврозумний наполовину 

розумний 
напімнути нагадати 
нап'їлений натягнутий (про 

тканину); відкритий (про 
парасолю) 

нап'їлйти розтягнути (про тканину);
відкрити (про парасолю) 

напййлювати розтягувати (про 
тканину); відкривати (про 
парасолю) 

иаплавййти наплавляти 
нагюмацкі навпомацки 
напоминати нагадувати 
напомпований накачаний (про м'яч) 
напотимкі усліпу, всліпу 
напочіпкі навпочіпки 
напочьйтку напочатку 
направду справді 
направййти спрямовувати, 

скеровувати; направляти; 
ремонтувати (годинник, 
радіоприймач) 

направййтисі, направльйгисі 
направлятися 

нагіравці, направец, напопирикй  
навпростець, напоперек 

наприказуватисі багато розповісти 
иапрйкрилосі набридло, 

надокучило 
напрймір, приміром наприклад 
напропали напризволяще 
напротів навпроти 
напрьйтати назбирати

напудити налякати 
напудитисі злякатися 
напужиний наляканий 
напуцувати почистити, навести 

блиск (про взуття) 
нарабоване награбоване (про майно) 
наразі тим часом, поки що 
нарваний злющий, нервовий, 

нестриманий 
нарід народ
нарідйти обр. обмити та одягти 

померлого 
нарік наступного року 
нарікати жалітися, скаржитись 
наріхгувати наготувати 
наробйтисі напрацюватися, 

наробитися 
наровйстий непокірний, норовистий 

(про коня); примхливий, упертий 
(про людину) 

нарозумитисі набратися розуму, 
порозумнішати 

нарош ни навмисно 
насад деталь воза, яка служить для 

підсилення задньої осі 
населині населення 
насилений нанизаний 
насйлувати ґвалтувати 
насйлювати нанизувати 
насипати насипати; наливати 
насйпати насипати; налити 
насіні бот. насіння 
насістисі, заїхати, завзьйтисі 

упереджено ставитися до певної 
особи; наполягати, не припиняти 
на когось тиск 

наскоро нашвидкоруч 
наслідство спадок 
насліпо наосліп
наставййти ставити варити (страву); 

наставляти



насторц  дибки
настоятисі довго відстояти на ногах 
настоячкі навстоячки 
Настуні Анастасія 
натарапати натрапити; приступ 

хвороби 
натариш заст. представник 

адміністративної влади, нотар 
натевхатисі згруб. наїстися 
натйна бот. лобода 
натирані натирання 
натігаї, накігаї натягує; одягає 
натравити, натровйти нацькувати 
натравййти, натравльйти, 

натровййти,натровльйти  
нацьковувати 

натрудоватіти набрякнути (про 
ноги)

натружиний стомлений 
натура, манорія вдача, характер 
натуристий впертий, неслухняний 

(про коня) 
наформувати підбурити 
нахальний нахабний 
нахільйти, нахильйти нахиляти 
нахільйтисі, нахильйтисі 

нахилятися 
нахлюздатисі згруб. намазатися 

(кремом) 
нахта заст. нафта, гас 
нахтьйрка гасова лампа 
нацапкі накарачки, цапки, рачки 
націдити наповнити глечик 

молоком, який не можна бовтати 
началник начальник 
начині посуд, начиння; рухома 

нитяна частина ткацького верстата 
начиньйти виготовляти ковбасні 

вироби;начиняти 
начиньйтисі наситившись, 

перебирати стравами

начирати, начірпувати
начерпувати 

начіпкі навпочіпки 
начьйс недовго, дуже швидко, 

миттю
наш йлник нашийник; образл.

довгов'язий чоловік 
наші наша
наш пановувати натягувати (про 

струну, нитку, мотузку тощо) 
наш пііований ку’лін. нашпигований;

намовлений 
наш піговувати кулін.

нашпиговувати; намовляти 
наш тукувати, наш тикувати  

надточити, збільшити 
нащи натще
н а т іп а т и  прищеплювати (про 

фруктові дерева) 
нащ о навіщо
нащ убирати назбирати (щось 

дрібне) 
нащ уритисі, нащ урю вати

притиснути до голови вуха (про 
тварин)

наводити підбурити, намовити на 
щось недобре 

него нього
нелупка картопля зварена в лупині 
неміч занепад фізичних сил, 

кволість, слабкість 
ненза, нендза злидні; нужда; воші;

погана людина 
нервус образл. дуже нервова людина 
нероб образл. той, що не хоче 

працювати, нероба 
нетлі ентом. нетля; нічний метелик 
нехарь бруд, безпорядки; образл. 

людина, яка має багато негативних 
рис

ни уживають, забороняючи певну 
дію

ни вільно, ни вольно не можна 
нибесний, ниб'єцький блакитний 

(про колір) 
нибога чол. ниборак бідолаха 
нибожка, нибіжка покійниця 
нибожчик, нибощ ик, нибіжчик  

мертвець, покійник 
нибори виг. вираз здивування та 

заздрості 
нибори, нибожи бідолашний 
нибужьй, нибужьйтко пестл. бідне 

(уживають, коли потрібно 
пожаліти дитину) 

нивальорний нездібний 
нивиднйй людина, яка нічим не 

виділяється у колективі 
нивіддана незаміжня 
нивістка дружина сина; невістка 
нивітриманьй невитриманість 
нйв'їнка грядка, залишена після 

сівозмін на сінокіс 
нивміятний, нивміятник невмілий 
ниволі неволя
нйгати заглядати, когось шукаючи 
ниглубокий неглибокий 
нигода погана погода; негода 
нигодин неможу; кволий, немічний, 

неспроможний 
нигодин сі знести жарт. 

метушитися, не знаходити собі 
місця

нигодний виснажений, стомлений 
нидбалйці, нидбалюга недбайлива 

людина 
ниділі неділя; тиждень 
нидобуджувати недокопчувати 
нидобудйти недокоптити 
нидовиджьйти, нидовижьйти  

недобачати 
нидовірьйти недовіряти 
нидоговорьйти недоговорювати 
нидоїжджьйючи недоїжджаючи

нидокігати, нидотігати недотягати 
нидокігнути, нидотігнути

недотягнути 
нидокьйгувати, нидотьйгувати

недотягувати 
нидолугий, нидомотаний образл.

недорозвинутий, недоумкуватий 
нидоріка рідк. людина, яка має 

дефект мови (наполовину німа) 
нидоробййти недоробляти 
нидосипййти недосипляти 
нидосолений замало солений 
нидостачі, нистачі нестача 
нидуі а слабість, хвороба 
низазубеланий, низазубйланий 

незагнузданий (про коня) 
низдалий негодящий 
низйнка техніка вишивання 
низмочй втомитися; захворіти 
нйкати зазирати
Н и к о  ет ногр.,зверт  Миколо (тільки 

в селах Чорні Ослави і Чорний 
Потік)

Николая, Миколи церк. Святого 
Миколая Чудотворця (19 грудня) 

Николиха дружина Миколи 
ниліодіний нелюдяний, злий, 

сердитий, непривітний 
нима відкі немає коштів щось 

придбати 
нима колй немає часу 
нима моци нема сили 
нимож неможливо 
нині, нйніка сьогодні 
нйніш ний сьогоднішній 
нипати шукати, всюди заглядати;

безцільно ходити; шукати в пітьмі 
нипорьйдний непорядний 
нипорьйдно непорядно 
нипорьйдок непорядок



нипочьйтий, ннпочіінаний
непочатий 

нипримірьйвш и уживають, коли 
розповідають про нещастя, 
непорівнюючи 

нипритомний без свідомості 
нипроетий чоловік, який 

вирізняється своїми знаннями та 
вміннями, завдяки яким може 
заподіювати шкоду чи приносити 
користь людям 

нипутний, нипутннк,нипутерний  
жін. нипутниці, ннпутерниці 
образл. який працює абияк, нічого 
до пуття не робить, не може 
розпорядитися своїм майном, 
господаркою, що призводить до 
злиднів 

нираз інколи: деколи 
ниряти шукати (скрізь) 
нируш виг не чіпай, фу (команда 

собаці) 
нислівний людина, яка не 

дотримується слова: брехливий 
нислюбний нешлюбний 
ннсогірш ий непоганий, можливий, 

нормальний: який влаштовує 
ниспосібний нездатний 
нитка ткац. міра довжини ниток.

яка дорівнює 2,5м 
нитрудник заст. ледар 
нифайно негарно 
нихарапутний образл. бридкий, 

поганий: не такий як треба, 
неакуратний 

нихарний образл. брудний.
неохайний, неприємний 

нихотічй ненавмисно, ненароком 
нйчиніш і ткац. пристрій для 

переплетення ниток у ткацькому 
верстаті

ничімхане із необрізаним гіллям 
зрізане дерево 

ничіснйй який народився 
передчасно(про немовлят) 

нищ асниці нешасливиця 
ниш істі нещастя 
ні ній (на ній)
І1ІВІДКІ  нізвідки
нівроку не вректи б; уживають як 

оберіг від вроків 
нігде, нігде ніде 
нім поки, доки
німо глухо, малозвучно, німотно
ніхоть ніготь
ній нічого; зовсім
нічій нічий
нічльйг нічліг
нічо нішо; нічого
по але
новослідиці мисл. свіжі сліди на 

снігу
ію жйш и знев. дуже велика нога 
ножніш і ножиці 
ноль нуль
нора дірка в землі; джерело, шо 

витікає з землі 
носйши образл. великий ніс 
носок передній кінець сокири 
нотувати записувати, у записній 

книжечці робити помітки 
ноцннк нічний горщик 
ноші вбрання, стрій, мода; ноша;

носилки, ноші 
нудкйй нудно-солодкий 
нужда злидні 
нужденний злиденний 
нужденні злиденні 
нумир, нумиро заст. номер 
нурнути пірнути 
нутр вет. який має тільки одне 

яєчко

ньи ні
ньога дуже швидко втекти 
ню неї
нюрка мордочка звірів га свійських 

тварин 
нют слюс заклепка 
иютувати слюс. латати металевий 

посуд за допомогою заклепок; 
паяти

нюх знев замкнута людина 
нявкані нявкання 
нявська кістка наріст на обличчі 
нямкати неспішно їсти, або щось 

невиразно розповідати 
нянька дит , зменш, коровка

О
об'їжджьйти об'їжджати 
об ’ я вл ьйти оголошувати 
оба обидва
оббити, оббамбурити, обгаратати, 

обрипіжити сильно ког ось 
побити 

обвестйсі забруднитися 
обганьйти обганяти 
обганьйтисі обганятися 
обгорілий, убгорілий засмаглий 
обдейгатисі обробити ся ( про 

корову)
об'єіцик ліс., заст о б ’їждчик) 

сучасн. технік-лісівник) 
обзивати, убзиват и ображати 

словами 
обзиратн, убзирати оглядати 
обзиратисі, убзиратисі оглядатися 
обзорини оглядини 
обизвічиний покалічений 
обизвічити покалічити 
обизвічитисі покалічитися 
обирлюфт заст. кватирка (про 

вікно)

обирнутнсі повернутися 
обиртати, убнртати перевертати 

(про сіно) 
обід перше споживання їжі (о 8СЮ-

г, 00 .ч год) удома чи в полі; сніданок; 
їжа, яку готують для споживання в 
обідню пору; обр. поминальний 
обід

обіздрітисі визирнути після заходу 
знову на якийсь час ( про сонце); 
озирнутися 

обіймані обіймання 
обіймати, убіймати обнімати 
обіймагисі, убійматисі обніматися 
обійтй доглянути (про худобу) 
обікрасти обкрасти 
обілльйги облити 
обісхла обсохла 
обіськати шукати воші 
обітниці церк обідня 

(Богослуження) 
обіцьйти обіцяти 
обіч мн. обочі гірський схил 
обкоровувати здирати к о р у ( з 

колоди)
обкорувати зняти кору (про колоду 

або дерево) 
облаз мн  облазй, обліг мн  облогй 

поле, яке виоране минулого року 
або дуже давно; неорана земля 

обла ки, облакі небо 
облиш итисі, ирилиш йтисі 

відстати від інших (про пішу ходу, 
біг, косіння тощо) 

облізлий образл . ірон. лисий (про 
чоловіка) 

облямувати крав обшити стрічкою 
краї одягу 

обляпаний забруднений рідкою 
стравою



обляпати забруднити рідкою 
стравою (про одяг або скатертину) 

обляпатисі забруднитися рідкою 
стравою (про одяг) 

обметіші рештки борошна, які 
обмітають з жорен 

оборіг висока дерев'яна споруда на 
чотирьох стовпах та накриттям 
зверху для зберігання сіна, соломи, 
снопів

оборожйни, оборожйні мн
дерев'яні або металеві стовпи, по 
яких рухається покрівля оборога  

обочі заст. схили гір 
обрабований пограбований 
образ церк. ікона, образ 
обрахувагисі помилитися у 

підрахунках не на свою користь 
обрйгатисі забруднитися власною 

блювотиною 
обріхтувати зіпсувати; когось 

побити
обріхтуватиеі зробити шкоду 

своєму здоров'ю (покалічитись, 
перепити) 

обробййти, обробльйти обробляти 
обрублений крав, обшитий (про 

краї тканини або виріб з тканини) 
обрус скатерть 
обручка металеве кільце для 

кріплення коси до держака: 
шлюбний перстень 

обскочити оточити, взяти в кільце 
обталяианий,обталапаний  

забруднений рідким болотом 
обтрасканий оббризканий водою.

болотом 
обтьйтн обрубати, обрізати 
обув, убова взуття 
обуватисі взуватися 
обфойданий рідк. забруднений 
обхаяти привести до ладу

обхід догляд за худобою у 
приміщенні; ліс. територія лісу, яка 
закріплена за лісником 

обходит стосується 
обходйтн доглядати (старих людей) 
обцас шев. підбор, закаблук 
обцілю ватн обцілувати 
обцільований обцілований 
обцільовуватн обціловувати 
обчикрижити згруб. обстригти: 

обрізати багато гілок з дерева, яке 
росте

обчімхати обрубати гілля (про 
зрубане дерево) 

обчімхувати обрубувати гілля (про 
зрубане дерево) 

обш алю вати буд. покрити 
(облицювати) дошками, пластиком 
тошо

обш ивка крав, комір сорочки 
обш ир простір 
обш морганий зношений одяг 
обш ибати позбивати з дерева (про 

горіхи, фрукти) 
общ ипйти обійняти 
обш ипйтисі обійнятися 
ов виг. уживають як вираз невдачі 

або незадоволення 
овад ентом., .мн. овадй гедзь, 

сліпень
овечка мн. овнчьйта пест.п. вівця 
огарок недогарок свічки 
огідний працьовитий,

наполегливий, той, хто все встигає 
огірчйні огірчиння 
огнйва основа покрівлі оборога 
ого виг. вираз незначної втрати, 

шкоди тощо 
оговтатисі заспокоїтися 
огризи залишки кормів для худоби; 

недоїдки

огрібати, угрібати підгортати 
картоплю 

огрібкі залишки сіна після 
громадження 

огульно без розбору, без вибору 
одвірок буд. дверна коробка 
оден числ. один
оден в один однакові за розміром, 

сортом (про висаджені однакової 
величини саджанці дерев, відібрані 
однакової величини та кольору 
фрукти, у корзині гриби тощо) 

оден з другим уживають у сварці з 
дітьми та підлітками 

оденок стіг немолоченого збіжжя 
оди, озди ось, ось тут, осьде 
одижйна, одіж, убрані одяг 
одинаціть числ. одинадцять 
одинец один у батьків син; м и с і 

старий дикий кабан 
одинйці єдина у батьків дочка 
одір зоол. жеребець 
однакий,однакуський однаковий 
одно одне
однобічний однобокий 
однов однією
однокінка віз, у який запряжено 

одного коня 
одноліток молода гілка на стовбурі 

фруктового дерева, яка виросла за 
один рік; ровесник 

одовец, вдовец вдівець 
одовйці, вдовйці вдова 
ожевка зав’язка із сплетеного 

пруття (перев. ліщини) 
ожиледа, ожилідь, ожилидь  

ожеледь, ожеледиця 
ожйні бот. кущі ожини 
ожйнник бот. місце, де ростуть 

ожини

ой дана та й дана виг уж ив, для 
дотримання рими у гуцульських 
коломийках 

ойга виг. вираз заперечення 
окаляри окуляри; зоол. дещо 

світліше забарвлення шерсті 
навколо очей у тварин 

окіп канава, рівчак 
око заст. міра о б ’єму, що дорівнює 

Іл (перев. про горілку) 
окови кріплення для лиж 
околот, околіт вимолочений сніп 

непошкодженої соломи 
окопиш и кладовище для тварин 
окрайка вишиваний поясок 
окрайок окраєць (про хліб) 
окриміш ни окремо 
окриміш ний окремий 
окриміш ність відокремленість 
окруш кі мн  залишки окрайців 

хліба
оксаміг, штрукс оксамит 
окур невеличке вогнище із сирих 

гілок, трави або листя для 
обкурювання коней та корів від 
мух

Олексиха, Лисйха дружина 
Олексія 

оленічий оленячий 
ол и в ’ярка техн  невеличка 

посудина для мастила; маслянка 
олйва кулін. фабрична олія; техн 

мастило 
оливо олово 
олинйці олениця 
олиньй оленятко 
олівце, олуфко, олуфок олівець 
олій кулін. домашня соняшникова, 

лляна або конопляна олія 
олійниці олійниця, олійня



бмпний зніяковілий, засоромлений;
незадоволений 

омпно ніяково, образливо, не по 
собі

бнди ось там;недавно 
ондио, ондивб, бндика он там 
онбгди, унбгди недавно 
Онофрея церк. Онуфрія Великого 

(25 червня) 
онтб, онтотб оце 
онтуда в тому напрямку 
онучі мн. онучі тканина, якою 

обмотують ноги, взуваючись; 
онуча

бпалка, бпілка спеціальний 
розрізаний уздовж мішок, який 
■кріпиться до дишля і слугує для 
підгодівлі коней у дорозі 

опарат церк верхнє вбрання 
свяшенника. яке вдягається під час 
богослужіння 

опйрь, упйрь упир, відьмак 
опілбк крайня ( з одного боку 

опукла) дошка; обапол 
опічок край верхньої, найбільш 

гарячої частини печі, у якій 
випікають хліб 

оприш ок розбійник 
опровід обр. церковний обряд 

відспівування покійного 
опух опухоль
опценглі, обценґлі, опцєнглі, 

обцєнґлі, цьонглі інстр. обценьки 
орані оранка 
орудок справа, робота 
орудувати, урудувати вирішувати 

справи
брчик пристрій, який з ’єднює 

кінську упряж із возом 
осе, осисе, оцисе оце

осинівка паст, нетривалий 
гуртовий осінній випас худоби 
поблизу села після повернення 
худоби з полонини 

осідок, оеедок господарство, 
газдівство 

осічий осиний 
оскбмина оскома 
оскорбйти заст. зменшити кількість 

продуктів, грошей тощо 
Ослави геогр. загальна назва двох 

сіл: Білих і Чорних Ослав 
ославський етногр. житель Ослав  
ославцунгі етногр., образл., мн.

жителі Ослав 
основа ткац. поздовжні нитки на 

полотні, килимі та ліжникові 
оставив залишив 
оставити залишити 
оставййти залишати 
останок останець 
остатний злюший 
ости металевий тризубець, яким 

вночі б 'ю ть у водоймі рибу 
ості остюк (про колос) 
острива устромлена в землю 

вершина дерева або молоде дерево 
з багатьма вкороченими сучками, 
навколо яких складають сіно в 
копицю 

бстрий гострий (про ніж); 
нервовий, нестриманий (про 
людину); завзятий до роботи 

острйти гострити 
остріщ ий гостріший 
бстро гостро; дуже швидко 
остуди мед. гнійні вугрі на обличчі 
осуга пліснява на квашеній капусті, 

огірках, помідорах та молоці 
оеуда людина, яка пліткує 
оецпнавиц злий дух

бська техн вісь 
бсьмий восьмий 
отава сіно після другого косіння 
отак, отакб ось так 
отец батько 
отої отакої 
бтпуск відпустка 
отгіуст церк  храмове свято 
отрава, тріло отрута 
оферма, нехлюя неохайна, брудна 

людина 
офіра церк. пожертва 
офірувати церк. надавати 

матеріальну допомогу церкві 
бфіцир військ., заст. офіцер 
бфлис обрізок дошки, тканини, 

м ’яса тощо 
оформййти оформляти 
оформййтисі оформлятися 
охаба згруб. дуже велика корова, 

свиня
охбтник заст  доброволець 
бхтіник .жін. бхтіниці людина, яка 

старанно і швидко виконує роботу; 
образл. ледар 

описі, осі оці 
оцисьй, оцьй оця 
очивндічи, очивйдічкі очевидячки 
очко кільце плетива 
очкур мотузок для підв’язування 

штанів (замість ременя) 
ош парити облити кип’ятком 
ош тйпок недопалок 
ошукати обдурити, ошукати 
ош укатисі дати себе обдурити, 

ошукатися 
ощ нпок відірваний шматок чого- 

небудь 
бщуп дотик

п
п ’єц піч
п ’їта мн. пййти п ’ята 
п ’їтнаціть числ. п'ятнадцять 
п ’янюга, п ’янйці, п ’їнйиі образл

п ’я н и ц я  

гіавбні, павбнія бот  півонія 
гіавузйна сплетені тоншими 

кінцями дві ліщинові гілляки 
(ними пришпилюють копицю, щоб 
сіно не розвіяв вігер) 

павутйні павутиння 
падалиці, паданнці т ільки мн.

опалі або струшені яблука, груші 
иадачка мед. епілепсія 
падйволос бот. хвощ польовий 

(багаторічна трав’яниста рослина) 
падку, падочку, падоньку, падочку 

гіренький, падоньку гіренький, 
падку гіркий, падоньку і іркйй 
вираз здивування, страху 

надовий зібраний бджолами під 
час випадання манни (про мед) 

падолист заст. листопад 
(календарний місяць) 

пазорь пазур, кіготь 
пака великий картонний або 

фанерний ящик 
пакувати укладати, складати речі 

перед від’їздом; згруб. їсти 
пакунок поштова посилка 
палаш великий ніж; меч 
палинйці кулін паляниця 
палйтисі проявляти статеву 

активність (про свиноматку) 
палиц палець 
паліт, гіальйг палять 
палка ріпа позеленіла від сонця 

картопля, яка має гіркий, терпкий і 
квасний (всі три разом) смак



палконіти палахкотіти (про 
вогонь) 

палчик пальчик 
паль зменш, палик невеличкий 

кіл
пальнути вдарити 
пальок те, що одягають на палець 

(про рукавицю) 
палюга велика палиця 
палямарь паламар 
памнітати пам’ятати 
Памнітна субота церк. Поминальна 

субота 
памнітник пам'ятник 
памніть пам'ять 
памньйтний жін. памньйтна 

людина з доброю пам'яттю 
пампликі ялинкові прикраси 
пампушок мн. пампушки кулін.

пампушка 
панбархіт ткац. велюр 
панськовйтий який не звик до 

фізичної роботи; білоручка 
пантрувати стежити, пильнувати.

стерегти, доглядати, дбати 
паньйнка панянка 
панькатисі терпіти 
па-па виг. уживають, прощаючись 
папа, папка дит. хліб 
папиндека, толі буд. толь, рубероїд 
папирівка бот. сорт яблук; плід 

волоського горіха з тонкою 
оболонкою 

папірок цигарковий тоненький 
папір

папірок мн. папіркі ратиця 
папоротник місце, де росте 

папороть
паприка бот. перемелений гострий 

червоний перець

папуцатий повнощокий; короткий 
та грубий (про огірок, білий гриб) 

папуші пачка висушених 
тютюнових листків 

параліжований мед. паралізований 
Парані Параска 
парастас церк. хліб, цукерки, 

цитрусові, які несуть на Службу 
Божу за померлого в день 
похорону, у сороковий день та 
річницю смерті 

париний кулін. малосольний (про 
огірок) 

паринйна мед. опіки 
паркан пліт (огорожа) 
паровйпі рідк. пара коней, яких 

запрягають у один віз, сани, плуг 
тощо

парубій згруб. парубок 
парубоцтво парубкування 
парубочий парубоцький 
парубчьйк дуже молодий парубок;

юнак; підліток 
пархі тільки мн., вет. захворювання 

шкіри коней 
парцелі, парциляція невелика 

ділянка землі 
парчьй ткац. парча 
парш йвий вет. хворий на паршу;

образл. дуже погана людина 
парш ьй, парші вет. парша 
парюга злодій 
пасик, пасок ремінь; смужка 
пасим ок ткац. нитка, якою 

перев’язують пасма у пряжі 
пасинок відросток; мисл.

відросток на рогах оленя 
паскуда людина з багатьма 

негативними синонімами; нечесна 
людина

паскудити робити безлад, смітити;
наговорювати, осуджувати 

паскудний негарний, неякісний;
брудний, поганий, недобрий 

паскудник неохайний, брудний, з 
багатьма негативними рисами 
чоловік

паскудниці брудна, неохайна, з 
багатьма негативними рисами 
жінка

паскудно неякісно, брудно 
пасмо ткац. міра ниток для ткання 

полотна, що дорівнює 12 
чисницям  

пастівнйк огороджена територія 
для випасання худоби 

пастка мишоловка; капкан 
пастушити випасати худобу 
пасуї, пасує личигь, до лиця, 

підходить по розміру, фасону (про 
поведінку людини, про одяг, 
взуття тощо) 

пательні, пателні сковорода 
патйк ліс. палиця, невелика 

жердина 
патйнкі заст. старі черевики 
патириці церк. оздоблений 

золотистими металевими 
променями та лавровим листям 
круглий образ Ісуса Христа, який 
прикріплений до дерев’яного 
держака 

патли згруб. довге недоглянуте 
волосся

патролі заст. почергове вартування 
жителями села адміністративних 
будівель у повоєнні роки 

пах м н  пахі анат. пахва, пахви 
пахати нюхати
пахкати випускати з рота дим під 

час куріння; стріляти

пахню чий пахучий 
пахторити заст. стежити, 

залицяючись 
пацьй порося
паць кат и бруднити нечистими 

руками (меблі, посуд, одяг тощо) 
пацьорка, пацірка намистина 
пацю к молодий вепр, порося 
пачка паперова коробка 
паші коротка густа трава, придатна 

для випасання худоби 
паш порт заст  паспорт 
паш титівка кулін паштетна 

ковбаса 
пащ ека, паш еїа згруб. рот 
паювати ділитися 
Пе зверт. Петре (тільки в селах 

Чорні Ослави і Чорний Потік) 
пейса мн. пейси довгі 

непідстрижені пасма волосся на 
скронях у євреїв; пейси 

пек виг. згинь (уживають, 
виражаючи досаду, невдоволення, 
страх) 

пекарь пекар
пелиш і знев. довге недоглянуте 

волосся 
ненція пенсія
пень вулик (разом із бджолами) 
первнй двоюрідний 
первіска, первістка корова або 

вівця, яка вперше отелилася чи 
окотилася 

гіередснішний позаминулого 
вечора

передтої ідний позаторішній 
періщ  бот. перець 
перія частина села або ціла вулиця 

села
перегині, перстень 
пертисі пхатися вперед



перчиці червоний стручковий 
пекучий перець 

Перша Богородиці церк. Успення 
Пресвятої Богородиці (28 серпня) 

перши тільки- що, щойно 
перший раз спочатку 
перьхнути порватися (про ланцюг, 

мотузку, нитку тощо); злетіти (про 
птахів)

песик заст. дерев’яний пристрій 
для стягнення чобіт 

песій, пеій собачий 
Петра церк. свято Святих апостолів 

Петра і Павла (12 лип н я) 
печиво кулін тістечка, солодка 

випічка
пивниці погріб, льох, підвал 
Пикурьйва геогр назва села на 

Косівшині; Прокурава 
пил мн. пилині опилки. пилиння 
пиленка пелюшка 
пилинати вповивати, пеленувати 
Пилипівка церк. піст перед Різдвом 

Христовим 
пилити, пилюгати, пилюганити  

пиляти, різати, пилити 
пилихатий який має неохайну 

зачіску
пилка одноручна невеличка пила 
пилник інстр. напильник 
пилнувати пильнувати 
пилнуватисі остерігатися 
пилувати квапити, поспішати 
пилуватисі квапитися 
пйлчйна зменш, невеличка пила;

пилка; одноручна пила 
пйніво дуже повільно, мляво 
пинцак кулін. перлова крупа 
пйпка дит. соска

пиребиркі овочі або фрукти 
найнижчого ґатунку, які 
залишилися після сортування 

пирепічка кулін. невеличка кругла 
хлібина з білого борошна 

пиречити забороняти, 
заперечувати 

пиречитисі сперечатися 
пирибандижувати перебинтувати 
пирибикериний, пирибакериний  

нахилений на один бік (про 
завантажений снопами або сіном 
віз)

пирибігати перебігати;
випереджувати в діях 

пирибігатисі повторно виявляти 
статеву активність (про корову) 

пирибратисі переодягнутися;
поміняти місце перебування 

пирибути зйму перезимувати 
пири в’їзати перев'язати 
пириверниний вивернутий вовною 

назовні (про кожух, кіптарь); 
перекинутий (про авто, віз) 

пиривирнути прекинути (про віз) 
пиривитйти перевершити у чомусь 
пиривідункі відвідини з метою 

вивідування 
пиривірьйти перевіряти 
гіиривййзувати перев’язувати 
гіириганьйти переганяти 
пиридивййтисі, пиридивльйтисі 

передивлятися 
пиридихнути зробити короткий 

відпочинок 
пиридпослідний передостанній 
пиридсніш ний вчорашнього 

вечора
пиридтогідний позаторічний 
пиридтогідь позаторік 
пиридучира позавчора

пиридхата площа перед будинком 
пириїжджьйти переїжджати 
пирикігати перетягати 
пирикігнути перетягнути 
пирикігтй перетягти 
пирикіцкати накривши 

покришкою каструлю чи макітру, 
різко потрясати вгору і вниз (про 
вареники або картоплю) 

пирикіцкатисі перевертатися з 
боку на бік або через голову 

пирикривййти, пирикривльйти  
перекривляти 

пирикритьй буд. перекриття 
пирикричьйти перекричати 
гіирикьйгувати перетягувати 
гінриладовувати перевантажувати;

збр. перезаряджу вати 
пирилазьйти перелазити, 

перелізати 
пирилежіти перележати 
пирилицювати крав, перешивати 

старий одяг, вивернувши ношеним 
досередини 

пирилітувати прожити ціле літо 
пирилльйти перелити 
пириложйти перекласти 
пириложувати перекладати 
пирилом ’юватисі 

Переломлюватися 
п и р и л о м й й ти  переломлювати 
пиримащ увати перемазувати; буд. 

перебілювати (вапняним 
розчином) 

пириминатисі переносити вагу 
тіла з ноги на ногу 

пирпічньйцканий перечавлений;
зім’ятий (про одежу) 

пиримучитиеі перетомитися 
пириносиці анат. перенісся 
пирипилйці орн. перепілка

пирипій обр. обдарування молодят 
під час весілля (перев. гроші, 
житло, землю, худобу) 

пириправййти, пириправльйти  
переправляти 

пирипросйти вибачитися 
пирипрош увати, пирипрошьйти  

вибачатися 
пи рип руд йги не дати повністю 

молока по причині запізнілого 
доїння (про корову) 

пирипуджиний переляканий 
пирипудити перелякати 
пирипудитисі перелякатися 
пириробййти, пириробльйти  

переробляти 
пириробййтисі, нириробльйтисі 

перероблятися 
нириселині переселення 
пирисипати переливати; 

пересипати; буд. перебудовувати 
(хату)

пирисипййти, пирисипльйі и
пересипляти 

нирискаржьйти перешкоджати 
нириставййти, пириставльйти  

переставляти 
пиристарілий престарілий 
пиристрільйі и перестріляти 
пириступний високосний (рік) 
пиритворьйш  перетворювати 
пирифалений перехвалений 
пирифалйти перехвалити 
пирифалювати перехвалювати 
пирифрасувати перепрасувати 
пирихільйти перехиляти 
пирихільйтисі перехилятися 
пириховуватисі переховуватися 
пириходйти перестрівати, 

зустрічати 
иирицілювати перецілувати



пиричирькнути перекреслити 
пиришитьй перешиття 
пирищіпати перещеплювати (про 

саджанці фруктових дерев); 
перестьобувати (про одяг) 

пиріг  кул ін. варе ник 
пирістий смугастий; рябий, 

плямистий (про худобу) 
писаний кольоровий; різьблений, 

інкрустований:узорчатий 
писані писання
писанка розписане орнаментом 

Великоднє яйце 
пйсарь заст. секретар сільради; 

писар
писатисі носити прізвище 
пискатий сварливий 
пискувати огризатися 
пйсок згруб. рот, обличчя; носок 

(про взуття) 
пистйти пестити 
пистьоха яка любить пестощі 

(перев. про корів) 
письй мн. письйта цуценя 
письмо лист; почерк 
пйтані питання, запитання 
питльованці ірон. страви або 

печиво з борошна вищого гатунку 
питлювати молоти на борошно 

вищого гатунку 
Питрйха дружина Петра 
Питрівка церк. піст перед святом 

апостолів Петра і Павла 
питьй напиток 
пичені кулін. страва з сушених 

грибів, м 'яса та пересмаженого 
пшеничного борошна 

пичй пекти
Пичиніжин геогр. назва кутка в с. 

Білі Ослави (Горіш ньик)

пичинізький етногр. уродженець і 
житель селища Печеніжин 
Коломийського району 

пищ ьйти верещати, кричати 
пібратисі одружитися 
пів половина
півкані подавання голосу; півкання 

(про птахів) 
півкати подавати голос, пищати 

(про птахів, про іграшку) 
півміток ткац. міра ниток для 

ткання полотна, що дорівнює 15 
пасмам

півоко заст. півлітра (горілки) 
піворити образл. верещати 
півручкі половина ширини 

скошеної трави косарем в один бік 
півсирота дитина, яка має тільки 

одного із батьків 
півсотка числ. півсотня (гроші);

півсотня (вік) 
півтара півтора 
півторак заст., буд. дошка 

товщиною 40мм 
пігулка мед. таблетка 
під, стрих горище 
під'ю дити підбурити 
підбивка кулін. заправа 
підбйти кулін. заправити (борщ, 

суп); частково або повністю 
поміняти підошви (про взуття) 

підбичувати допомогти конем 
витягнути воза, сани; допомогти 
виконати роботу 

підборіді підборіддя 
підбудзині паст . сироватка, що 

утворюється під час виготовлення 
будза

підвалина буд. товста хвойна або 
дубова балка на всю довжину та

ширину дерев’яної хати, яка є 
основою стін 

підганьйти підганяти 
підгарлі підгорля 
підголов’ї  те, що кладуть під 

голову для спання 
гіідготовййти, підготовльйти  

підготовляти 
піддаші буд. прибудова до основної 

будівлі для реманенту (можл. без 
стін)

підисьйтий, п ’їдисьйтий числ.
п ’ятдесятий 

підисьйтка, п ’їдисьйтка п ’ятдесят 
років; дошка товщиною 50 мм; 
нитки за №50 

підиеьйть, п’їдисьйть числ.
п'ятдесят 

підім підемо, ходім 
підкачувати підгинати (про штани 

або рукави сорочки) 
підкйгувані підтягування 
підкйдок підкидьок 
підкігати підтягувати 
підкігатиеі підтягуватися 
підкілкувати відремонтувати 

взуття, прибивши підошви 
кілками 

підкорувати ліс. частково зняти 
кору із свіжозрубаного дерева 

підкотірчити підібрати під себе 
(про ноги) 

підкурювати давати (перев. дітям) 
нюхати спалений пучок шерсті 
собаки, якої дитина щойно 
налякалася 

підкусйти спокусити 
підлазьйти підлізати; підлазити 
підлатка дерев’яна замінна деталь 

кінських саней, яку кріплять до

корси і яка слугує аж до повного 
зношення 

підлйзач, підлйзувач образл.
підлабузник 

підлйзуватисі підлабузнюватися 
підложйти підкласти 
підложувати підкладати 
підміньйти підміняти 
підмовййти, підмовльйти  

підмовляти 
піднесині піднесення 
піднибіні анат. піднебіння 
підньйти підняти 
підньйтий піднятий 
підньйтисі піднятися 
підобраний підібраний 
підобрати підібрати 
підогнений підігнутий 
підогріваги підігрівати 
підозріні підозріння 
підозрювати підозрівати 
підоймати піднімати 
підойматисі підніматися 
ГІІДОЙМЙТИ  підняти 
підопертисі підпертися 
підорватисі мед. від важкої роботи 

отримати грижу 
підп’їлйти підперти 
підпалений кулін. заправлений 

смаженим борошном (про суп) 
нідпалка кулін. смажене борошно, 

яким заправляють суп 
підпасу вати підібрати по розміру 
гіідпиньок бот. опеньок \ етногр., 

заст., образл. житель Білих Ослав 
підпора коротка жердина, товста 

палиця або кіл, що утримує 
копицю чи стіг від нахиляння 

підрайтувати, підрейтувати крав., 
заст. підшити іншою тканиною 
спереду і ззаду верхню частину 
штанів



підрубити крав, підігнути і 
прошити кінець тканини 

підрубййти, підруб’ювати крав. 
підгинати та прошивати кінець 
тканини

підсип буд. суха земля, пісок, галька 
чи інший матеріал, який 
підсипають під підлогу 
новозбудованої хати 

підсипати підливати; підкладати 
яйця під квочку 

підсмитані тонкий прошарок 
сметани, що залишився після 
основного її збирання 

підсофітка буд. облицьована 
дошками або пластиком нижня 
частина стріхи 

підстрйчи підстригти 
підстрйчисі підстригтися 
підтикати підгодовувати; давати 

добру, поживну їжу (худобі) 
підтока ділянка землі, де багато 

кротовиння (погане місце для 
косіння)

підтокі тільки мн. деталі воза, які 
з ’єднують передню його частину із 
задньою

підуства іхт. підуст (дрібна річкова 
риба)

підфйркнути підмести (як-небудь) 
підфостина частина кінської 

упряжі
підцупкувати підскакувати (про 

козенят) 
підчиревина кущін. бекон 
підчищ ьйти підчищати 
підчімханий з обрізаним знизу 

гіллям (про дерево) 
підчімхати обрубати знизу гілля 

(про живе дерево) 
підчімхувати обрубувати знизу 

гілля (про живе дерево)

підчіс каша, зварена з додаванням 
листя буряків, капусти, трави (для 
годівлі свиней) 

підчмилений захмелілий 
підчмилйтисі захмеліти 
підчулйти ліс. підрубати під кутом 

торець розкряжованого дерева 
підш ивка крав, наволочка 
пізнавати впізнавати 
пізнати впізнати 
пізний пізній 
пізновато трохи запізно 
пікластисі отелитися 
пілка крав, пола (про спідницю) 
піло пійло (для худоби) 
пільга ліс. одна із двох колод, по 

яких котять інші колоди під час 
навантаження на автотранспорт 
вручну

пінькати, пінькотіти зачіпати 
струни нігтем, настроюючи 
струнний музичний інструмент; 
шуміти (у вусі) 

пірваний порваний 
пірвати порвати 
пірвати розірвати 
пірватисі порватися 
піргатисі рідк. хизуватися 
пірі пір’я 
післі після
пісніти бліднути (про людину) 
піснота відсутність в хаті м ’ясо- 

молочних продуктів; біда, голод 
пістрьйк вет. відросток чорного 

кольору у корови на вимені або 
дійках 

пістунка рідк. нянька 
пістунчити рідк. нянчити 
пітй блудом жити неправедно, 

грішно 
пітньйвіти пітніти 
пітьма непроглядна темнота

піхане ткац. оброблене домоткане 
сукно; ірон. щось вишукане, 
надзвичайне; очищене насіння 
(пшениці, ячменю) від лузги в 
ступі

піхати ткац. обробляти домоткане 
сукно; очищати насіння (пшениці, 
ячменю) від лузги в ступі 

піхва футляр для ножа 
піхотов заст. пішки 
піцвинок зоол. підсвинок, молода 

свиня; образл. підліток 
піша кущова (про квасолю) 
піщалка, піщ ілка ірон. свисток 
піяти кукурікати, співати (про 

півнів)
пййвка зоол., мед. п ’явка 
пййда міра довжини, що дорівнює 

відстані між великим і середнім 
пальцем руки; п ’ядь 

Пййдикі геогр. П ’ядики (село у 
Коломийському районі) 

пййний п ’яний 
пййтий числ. п ’ятий 
пййтиро числ. п ’ятеро 
пййтка п’ятірка (оцінка); задня 

чатина коси; п ’ять гривень 
пййтниці п ’ятниця 
пйить числ. п ’ять 
пйитьсот числ. п ’ятсот 
пйон буд. висок для вертикального 

мурування стін 
плавані плавання 
плавйні усе, що несе річка під час 

повені
плай заст. широка стежка в горах;

поляна серед гірського лісу 
плаксій плакса 
плас плоска поверхня 
пласт мн. пласті хвойна гілка; 

купка сіна або соломи, яку людина

спроможна вилами викинути на 
верх копиці 

пластйнка муз. платівка 
пластовец лапатий снігопад 
пластьйнка невеличка копичка 

(без остриви) 
платин мн. плагвй буд. груба балка 

уздовж і по краях верхньої частини 
будівлі, до якої кріплять крокви 

платівка здріб. невелика платва 
платок шматок тканини; ганчірка 
плаха заст  колена дошка 
плахта великих розмірів брезент 

(для тимчасового накриття) 
гілащ велосипедна покришка 
плентати, плистйсі, шльондати, 

штйркати іти повільно, через 
силу

плентатисі, пльонтатисі ходити 
без діла, вештатися; плутатися під 
ногами

плеснути легенько вдарити 
плесо заст. місце для купання;

велика калюжа; невеличке озеро 
плйвані плавання 
плйвати плавати 
пликати годувати грудьми 

(немовлят) 
плин заст  полон 
плинетник, плиметник ірон. 

людина, яка не спить уночі, 
виконує якусь роботу; людина , яка 
ворожить по небесних світилах; 
людина, яка бродить, перебуваючи 
у стані сну 

плинйці буд. одна із двох половин 
круглого, розрізаного уздовж, та 
струганого дерева 
(використовують для спорудження 
будинків плоскою поверхнею 
назовні)



плискач невеличкий плоский 
камінець 

плисковатий плескатий (про 
камінець) 

плисти пливти
плйстка орн. перелітний невеликий 

птах із рухливим довгим хвостом; 
плиска, трясогузка 

плита мн. плиті плоский камінь 
плитесі ззаду ледве йде останнім 
пліснівий пліснявий 
пліснівка пліснява 
плісніти пліснявіти 
пліш плішивість, плішина 
плішити розклинювати (ручку 

молотка, держак сапи, топорища) 
плішка плоский, з дерева твердої 

породи, невеликий клин для 
розклинювання ручки молотка, 
держака сапи тощо 

плова, плови злива (перев. із 
бурею)

плохйй тихий, спокійний (про 
людину) 

площадка буд. тимчасовий 
весільний намет 

плугатор орач, плугатар 
плужкувати за допомогою плужка 

просапувати міжряддя картоплі 
плужок спеціальний пристрій, 

яким за допомогою коня 
просапують міжряддя картоплі 

пльонтир поверх (про будинок) 
пльонтровий поверховий 
пльотка плітка; людина, яка 

розповсюджує плітки 
плюрник, п ’юрник пенал; образл.

першокласник 
плюта, плютка заст. дрібний дощ з 

вітром, негода

плявдувати відповідати вимогам, 
бажанням, смаку 

пляц місце; територія; земельна 
ділянка, площа 

пляцок кулін. виріб зі здобного 
тіста, пиріг; оладок, млинець, 
дерун; корж 

по Вилйціни, по Вилйцідни після 
Великодня 

по-будному по-буденному 
по- йнчому по-іншому 
побивати буд. покривати 

дерев 'яною  крівлею 
побизпечити запевнити 
побириж нйк ліс. лісник 
побйта буд. будівля, яка покрита 

дерев’яною крівлею 
побій буд. дерев’яна покрівля 

будівлі 
побічи побігти
побічниці мн. боковини (у ліжку) 
побратисі, пібратисі одружитися 
поважьйти поважати; звертатися 

на «ви»
повандрувати помандрувати 
повбзиратисі озирнутися 
повбіймати обняти когось, 

пообнімати 
повдовіти овдовіти 
поверх понад 
поверьх буд. поверх 
повиртатисі рідк. перебувати;

проживати 
повисілии, поправини обр. 

частування наступного вихідного 
дня після весілля 

повитатисі привітатися (потиском 
правої руки) 

повівкувати періодично подавати 
голос

повідомййти, повідомльйти  
повідомляти 

повікігати повитягувати 
повікігатисі повитягуватися 
повікрйв’ювати повикривлювати 
повікривййти, повікривльйти  

повикривляти 
повілний повільний 
повілно повільно 
повінчувати привітати з днем 

іменин
повінчьйти, звінчьйти повінчати 
повігірітати, повіпрьйтувати

прибрати все лишнє, зробити 
порядок (в оселі); завершити 
збирання осінніх культур 

повісікати повиступати, 
просочитися (про кров) 

повісмо ткац. чесане конопляне або 
льняне волокно вищого ґатунку 

повісніна ткац., крав, пошита з 
повісняного полотна (про 
сорочку) 

повісиіне ткац. тонке домоткане 
полотно, виткане з волокна вищого 
гатунку 

повітирати повитирувати 
повітрі повітря
повітріпувати повибивати пилюку 

(про покривало, килим) 
повіш іник повішеник 
повіятисі знев. податися, кудись 

піти
повййзувати пов’язувати 
повний ситий 
повнісінький повнісенький 
повнісько повнісінько 
повожині заст., рідк. особистий 

стан справ, стан здоров’я; 
поводження 

поволи поволі

поврудувати вирішити всі справи 
по-всьйкому по-всякому 
повтйраний витертий 
повтирати витерти 
повтиратисі витертися 
повх виг., яким імітують звук 

одиночного вистрілу стрілецької 
зброї; зоол. землерийка 

погаздувати погосподарювати 
поганий скупий; злий 

поганйн, погань злюка 
поганьйти зневажати когось 
Погар геогр. назва гори в с. Білі 

Ослави
погар, погарь, пугарь склянка 
погййкувати спонукати корову йти 

вперед, викрикуючи «ги» 
погйркатисі посваритися 
погйркувати зрідка ображати 

словами
погйцкати підняти кілька раз вгору 

або у себе на колінах, тримаючи за 
руки (про дитину) 

погідний погожий 
поглуб’ювати поглиблювати 
поглублині поглублення 
поглубш и, чимглубш и поглибше 
поґлянцувати навести блиск (про 

взуття)
поговорю вати поширювати плітки 
поголоска чугка 
погоні погоня
погудити осудити, покритикувати 
погуркотіти поїхати з гуркотом 
погуторити поговорити 
податисі змарніти, постаріти 
подвірі подвір’я 
поделко, пуделко невеличка 

коробка 
подзьобаний подзюбаний



подзьогати попроколювати 
гострим предметом у кількох 
місцях 

подзявкувати гавкати з 
невеличкими перервами 

подибульйти невпевнено піти (про 
малих дітей та старих) 

подивййтисі, подивльйтисі 
подивлятися 

подина рівна місцевість у горах 
подйнок, поденок, подйні гілля та 

грубі палиці, що кладуть наниз, 
коли починають складати сіно в 
копицю, стіг або оборіг 

подиркотіти подирчати 
подірявити подірявити 
подлук заст. замість 
подобний, подобен подібний, 

схожий
подобріти помиритися, наладити 

стосунки 
подовгуватий продовгуватий 
подолок перед спідниці 
подорожілий подорожчаний 
подорожіти подорожчати 
подорожний подорожній 
подорожник мандрівник, 

подорожній 
подражнйти подразнити 
подражнйтисі подразнитисі 
подрі, подушір, подушора горище 

у приміщенні для худоби 
подудніти помчатися 
подужіти, вічухатисі виздоровіти, 

одужати 
подути подмухати 
подушйти обняти, притиснувшись 

обличчям до дитини або дівчини 
подуш йтисі побризкатися 

парфумами; обнятися (про дитину 
або дівчину)

подьйкувати подякувати 
пожиртувати пожартувати 
пожиткувати споживати, їсти 
пож йток здоров’я, користь, благо 
пожмаканий зім’ятий, не 

прасований (про одяг); 
пожмакати попрати 
пожьйлувати пожаліти 
пожьйлуватиеі пожалітися 
позабавййтисі, позабавльйтисі 

позабавлятися 
позавййзувати позав’язувати 
позавтра, позавтрю післязавтра 
позавуш ник запотиличник 
позавчера позавчора 
позаганьйти позаганяти 
позакосйчувати позаквітчувати 
позалагоджьйти, позалагожьйти  

позалагоджувати 
позалазьйти, позалазйти  

позалізати 
позалиш ьйти позалишати 
позаліп’ювати позаліплювати 
позамащ увати позамазувати 
позамірьйти позамірювати 
позанарік через рік 
позаочи позаочі 
позапирати позачиняти 
позаправййти, позаправльйти  

позаправляти 
позапрьйтувати поприбирати у 

приміщенні; завершити збирання 
урожаю осінніх культур 

позапутувати позаплутувати 
позаржьйвлю вати, 

позарж ьйв’ювати поржавіти 
позастильйти позастелювати, 

позастеляти 
позатворю вати позапирати, 

позачиняти 
позатогідний позаторічний

позатогідь позаторік 
позаш ию за шию (про обнімання 

однією рукою за шию) 
позбавййти, позбавльйти  

позбавляти 
позвййзувати позв’язувати 
позволити дозволити 
позганьйти позганяти 
поздовжний подовжній 
поздойматн познімати 
поздоровййти, поздоровльйти  

поздоровляти, вітати 
поздоровлині поздоровлення 
поздоровлю вати, поздоров’ювати 

поздоровлювати 
поз-за поза, з-за 
позиватисі судитися 
позирати, позиратисі поглядати 
позичка державний грошовий займ 
позйчкі ми., бот. порічки 
позичьйги позичати 
позівати позіхати 
позір погляд 
позлазьйти позлізати 
позлазьйтисі позлізатися 
позліплювати позліплювати 
позліп’юватисі позліплюватися 
позлітка фольга, сухозлітка 
познакомитисі познайомитися 
позначений який має мітку (про 

худобу та деякі домашні речі) 
позначьйти позначати 
познущ ьйтисі познущатися 
пойойкуватисі постійно вимовляти 

йой (від болю) 
покавальцьований порізаний на 

дрібні шматки 
покавальцю вати порізати на 

дрібні шматки 
показйти заст. зіпсувати

показувати зуби сваритися, 
огризатися, демонструвати злий 
характер 

покарані покарання 
покачьйтисі покотитися 
покаш лати покашляти 
покаяніє, покаянне лихо, нещастя 
поквапний швидкий, поспішний 
поків поки 
поків шо поки що 
покігати потягати 
покігнути потягнути; поцупити 
покій вітальня 
покій заст. спокій 
покіс скошена площа 
покіш ити, потішити порадувати 
гіокладок яйце, яке залишають у 

гнізді, щоб кури мали охоту 
нестися

гіоклясований посортований 
покл ясу вати посортувати 
покмітити помітити 
поковтати постукати 
поколіні покоління 
покороткий короткуватий, 

закороткий 
покотом як-небудь, урізнобіч (про 

людей, які полягали спати на 
підлозі в тісному приміщенні) 

покривало ткац  покривало 
покритка дівчина, яка народила 

дитину без шлюбу 
покрйш ці потрошки 
Покрова церк. свято Покрови 

Пресвятої Богородиці (14 жовтня) 
покута покарання за гріхи 
покутувати відбувати покарання за 

гріхи
покучірьйвити покучерявити 
покучірьйвитисі покучерявитися 
покучірьйвіти покучерявіти



покушітн кулін. попробувати на 
смак, скуштувати 

покьйгувати, потьйгувати 
потягувати 

покьйкло, потьйкло появилося 
бажання 

покьйти, потьйти наврочити 
полагодити, зріхтувати 

поремонтувати 
полакомнтнсі поласитися;

спокуситися 
поли земельна ділянка віддалена 

від господарства; геогр. сусідні 
рівнинні райони та області куди 
жителі гірських районів їздили на 
заробітки, працюючи на 
сільгоспроботах 

полйване вироби покриті емаллю 
(відро, миска) 

полйвачка поливалка 
полигонькі полегенько 
поліг здріб. поліжок скошена трава 
політити задовільнити стататеву 

потребу (про биків) 
політитисі отримати статеву 

потребу (про корів) 
політі сприятливі умови на гарний 

урожай певної культури; поліття 
політок сінокісне поле передане в 

тимчасове користування 
політура лак по дереву 
полічений полікований;

порахований 
полічйти полікувати; порахувати 
половйй заст. світло-сірий (про 

волів)
половйк орн. яструб, шуліка 
половйти виловити 
половії починає доспівати (про 

зернові культури) 
половінь полум'я

полокати полоскати 
полокатнсі полоскатися 
поломити поламати 
поломлений поламаний 
полонина високогірне пасовище;

полонина 
полонник заст. полодиик велика 

дерев’яна чи металева ложка з 
довгою ручкою; ополонник 

полотньйний полотняний 
полош йти лякати 
полубіч, полубічок велика бочка 
полубка тверда обкладинка книги 
полуванниці дерев'яна бочка на 

ніжках з отвором у дні для 
відбілювання конопляної пряжі 

полудинок обід 
полудни південь; полудень 
полуднувати обідати 
полудньйш ний, полудньйчний  

обідній
полукіпок міра вибраного льону 

або конопель, яка дорівнює 
тридцяти горсткам  

полупаний потрісканий 
полупити очистити кукурудзяні 

качани від листя або варену 
картоплю від лушпини 

польйдвипі кулін. полядвиця, 
корейка 

польйна, польйпка поляна 
полька полячка
польовані мисл. полювання; втекти 

з дому і ховатись від батьків через 
якусь провину (про підлітків) 

польське Різдво церк. Різдво 
Христове за григоріянським 
календарем (25 грудня)

Польш ьй Польща 
полюляти дит. поколисати 
поляриц гаманець

помагані, поміч допомога 
помали, помало поволі 
помаранчі мн. помаранчіта

помаранч, мандарин 
поменчн поменше 
поменчити поменшити 
поменчіти поменшати 
померший померлий 
помегині зметене на купу сміття; 

образл. людина з низькими 
моральними якостями 

помешкані помешкання 
помййнииі образл. помийниця, 

неохайна жінка 
помигати вет  втратити теля, мати 

викидень (про корову) 
поміж, помежи між 
11 ом і н йти пообіцяти 
поміньйтисі помінятися 
поміч допомога
помічнйй який помагає від певної 

недуги(про ліки) 
помішіний помішаний; психічно 

хворий
п о м іть  йти помішати; перешкодити 

чомусь; втратити розум 
номнікшйти пом'якшити 
помнікшіти пом’якшіти 
помньйкнуги пом’якнути 
помньйкшити пом’якшити 
помньйкш уватн пом’якшувати 
гіоміїьйцкати помнути, почавити 
иомньйцкатисі помнутися, 

почавитися 
помогати помагати 
по-молодйцькі зав’язати хустину 

на голові кінцями назад (не на 
підборідді) 

помостина нижня дошка (дно) 
короба воза 

І 1 0 М 0 Ч Й  помогти

помпкі крав., заст. штани із 
широкими штанинами, стягнені 
внизу гумкою або застебнуті на 
ґудзик 

помьйріти поміряти 
понадиликй поодалік, поодаль 
понапиватисі понапиватися 
понапоювати понапувати(про 

худобу)
понароблювати понароблювати 
понаробййти,понаробльйти

понаробляти 
понахйлю вати, понахільйти

понахиляти 
попах йлюватисі, нона чільні псі

понахилятися 
поначерпувати, поначірпувати

начерпати всі ємкості (про воду) 
понивірьйтисі поневірятися 
пониділнок понеділок 
II о н и жь йт и по н и жати 
понизу, понизько низькувато 
понов’ювати поновлювати 
поновйти, поновльйти поновляти 
ПОН О Ч І!  поночі 
п о 11 іо р а образл . з л а л ю д и н а 
понюрий похмурий 
понюритисі хмуритися 
иоострений погострений 
поострйти погострити 
попалйлосі червоні хмари під час 

заходу або сходу сонця; заграва 
по-парубоцькі по-парубоцькому, 

ио-парубоцьки 
попарфунитисі побризкати 

обличчя, одяг парфумами 
нонасом пасучи на ходу;попаски 
иопахати понюхати 
нопилйстий попелястий, темно- 

сірий (про коней, корів, курей) 
попириломййти, попириломльйти  

поперелом’ювати



попйтуватиеі цікавитися 
попідганьйти попідганяти 
попідобіч упоперек гори, 

паралельно підніжжю гори 
попілнйк нижня частина печі, де 

збирається попіл 
попіснілий який зблід із переляку 

чи болю
попісніти збліднути (через переляк 

або біль) 
попісцати поссати 
поправити поправити;

відремонтувати; погострити (косу) 
поправитисі погладшати; набрати 

ваги; одужати 
поправййти, погіравльйти 

ремонтувати (годинники, тощо); 
поправляти 

поправййтисі, поправльйтисі 
поправлятися 

попрй понад
попрічй, попрігтй, впрічй ударити 

по спині (ременем або палицею) 
попрош ьйтисі попрощатися 
попруги шкіряні ремені для 

кріплення сідла до спини коня 
попуканий потрісканий 
порабувати пограбувати 
поразйти вкусити (про гадюку, про 

ласку) 
поратувати порятувати 
поратунок порятунок 
поревкувати згруб. покрикувати 
порепаний, поріпапий  

потрісканий (про ноги, руки, губи) 
поржьйвіти поржавіти 
поріпатисі потріскатися (про 

ноги,руки, губи) 
поріх поріг
поріхтувати поремонту вати 
поробййти поробляти 
поровінь пліч-о-пліч

пороз’їж дж ьйтисі пороз'їжджатися 
пороззиратисі оглянутися довкола 
порозлазьйтисі порозлізатися 
порозуміні порозуміння 
поросна льоха свиноматка 
поросьй порося 
поросьйчий поросячий 
порох мн. порохй пилюка 
порохнавий трухлявий, 

порохнявий 
порохнавіти трухлявіти 
порохні трухляве дерево чи колода;

порохня 
порош йти здіймати пилюку 
порош нйй який припав пилюкою 

(про одяг) 
портинйці, порткі крав, чоловічі 

домоткані штани (про нижню 
білизну) 

поручі поруччя 
порхавка висушений гриб- 

дощовик; моруха 
порція, порцак чарка 
порьйдний порядний, слухняний 
порьйдність порядність 
порьйдно порядно; багато 
порьйдок порядок, лад 
посаг обр. речі, які дарують батьки 

нареченої під час весілля 
посвідка посвідчення; справка 
посербати посьорбати 
посйдькувати постійно сидіти, 

проводити малорухомий спосіб 
життя ( про старих та хворих 
людей) 

посирий вогкуватий 
посігати посягати (рукою); 

здійснювати дії щодо 
привласнення чужого майна 

п ос і гнути посягнути (рукою) 
посігтй посягти (рукою)

посідані потріскані (про ноги, руки, 
губи)

посідатисі потріскатися внаслідок 
вологи, бруду, вітру (про ноги, 
руки, губи) 

посіпакі злосливі урядовці 
поскаржитисі пожалітися 
послідний останній 
послуш ний, смйрний слухняний 
посміх осуд
посміш кливий посмішкуватий 
посміш куватисі насміхатися, 

глузувати 
посмотріти, помацати

попробувати на дотик 
посокотйти постерегти протягом 

невеликого часу 
посоловіти помутніти (про очі 

п ’яної людини) 
поставити покласти (предмет);

побудувати(хату) 
постарати придбати 
постать, постадь площа, яку певна 

кількість працюючих за невеликий 
проміжок часу може засадити, 
висапати або вибрати картоплю 

постиліні підстилка для худоби; те, 
що підготовлене для спання; 
постіль 

постити постувати 
Постілка геогр. назва вулиці у с.

Чорний Потік 
постіль ліжко 
посток церк. короткий піст 
постолй здріб. постольйта  

саморобне шкіряне взуття ( у 
повоєнні роки й гумове), 
виготовлене з одного шматка 
товстої шкіри без підошв і 
каблуків

посторонок предмет кінської 
упряжі 

посторонь осторонь 
постояти дуба постояти на голові 
постудиніло похолодало 
поступйтисі, поточйтисі 

утративши рівновагу, зробити 
крок; оступитися 

посунути ірон. понизити на посаді 
або зняти з посади 

посьвйчувати посвячувати 
посьвітйти, посьвитйти посвятити 
потавати застрягати у густому 

болоті або снігу; тонути; западати 
(про очі, щоки) 

потай слюс. неглибоке заглиблення 
у металі під головку гвинта, 
заклепки 

потакувати погоджуватися із 
чужою думкою, повторюючи 
«так»; потакати 

потановйти занурити 
нотановлений занурений 
потановльйги, потановййти  

занурювати 
потати застрягги у густому болоті 

або снігу; потонути; запасти (про 
очі, щоки) 

потахло потухло (вогонь) 
поташ кулін. сода 
потилепати, потилиш увати  

потрясти 
потилипати помалу піти 
потипліні потепління 
потирмосити, потормосити  

потрусити, похитати, потрясти; 
смикаючи за клямку, 
пересвідчитися, чи зачинені двері 
на замок



потируха труха; крихти хліба; 
залишки тютюну, що 
випотрошився у кишені із сигарет 

потискати потискувати 
потихонько потихенько 
потичйсі, потиктйсі знев. піти 

кудись без відома 
поті орн. пташеня 
потів поки 
потів- шо поки-що 
потіха радість 
поті чий пташиний 
потовчй потовкти 
потому потім
поторкати постукати (у вікно) 
поточина здріб. потічок, струмок 
потрафити зуміти; поцілити.

влучити; попасти 
потрафльйти, потрафййти  

влучати; потрапляти 
потріеати потрясати 
потрісатисі потрясатися 
потроїти потруїти 
потрутити штовхнути, 

підштовхнути 
потручьйти поштовхати, 

розштовхати 
потрістй потрясти 
потурати сприяти 
поучувати повчати 
пофалаш увати порізати великими 

шматками 
пофалйти похвалити 
пофалйтисі похвалитися 
пофрасувати попрасувати 
похавкувати покашлювати 
похатниці образл. жінка, яка не 

тримається своєї хати 
похілітати похилитати 
похлйпувати схлипувати з 

невеличкими переривами

похмілі похмілля 
поховзнутйсі послизнутися 
походющ а яма заст. напівземляне, 

кам 'яне або дерев’яне , з дахом 
сховище для зберігання картоплі та 
інших овочів узимку 

похопитиеі прийняти передчасне 
рішення; дуже швидко перейняти 
досвід 

похоронок похорон 
поцілювати поцілувати 
поцілюватисі поцілуватися 
поцілю нок поцілунок 
поцукрйти поцукрувати 
поцьомати дит ., пестл. поцілувати 
поцю ріти потекти 
поцяпці потрошки 
почерькати почеркати 
почеснії обр. обдарування молодих 

під час весілля (гості кладуть 
гроші на тацу) 

почикальні приймальня 
почириз через 
почітковий початковий 
почіток, почьйток початок 
почіхати почухати 
почіхатисі, пош крібатисі 

почухатися 
по-чорньйнські по-чорнопотіцьки 
почути вет. проявити перші ознаки 

тільності (про корову) 
почутьй почуття 
почьйти почати 
почьйтий початий 
почьйтисі початися 
пош инівок заст. здорове 

харчування, здорова їжа 
пош інований пошанований 
пош іновані пошанування 
пош іновувати пошановувати 
пош інувати пошанувати

пош кірюватисі згруб. посміхатися 
пошкрібати почухати 
пош крібатисі почухатися 
пошкрьобати пошкрябати 
пош крьобатисі пошкрябатися 
пош мондати піти, не піднімаючи 

ніг
пошовковіти стати слухняним, 

добрішим 
пош потатисі спотикнутися;

допустити життєву помилку 
поштальон, пош тарь листоноша 
пош гиліпати потрясти 
поштихуватисі дійти згоди, 

порозумітися 
пош туркач, пош туркувач образл. 

людина, якою часто 
послуговуються; попихач 

пощо для чого, навіщо 
пощ убираги позбирати (щось 

дрібне)
пощупати провірити пальцем 

наявність у курки яйця 
ноявльйтисі, появййтисі 

появлятися 
праватний приватний 
праватник приватник 
праватно приватно 
правдйвий справжній (про гриб) 
правий рівний, прямий 
гіравйлі зібрання рідних та 

знайомих у хаті покійника, щоб 
віддати йому шану 

правйло буд. довга лінійка 
правити гострити (косу); вимагати 

повернути борг; відправляти 
(Службу Божу) 

правічка вульг. цнотлива дівчина 
правліні правління 
право рівно, прямо 
правцювати йти навпростець

пражиний пряжений (про молоко) 
пражити кулін. пряжити; підігрівати 

(про кисле молоко для 
виготовлення сиру) 

празнечний учасник гостини з 
нагоди храмового свята 

празник церк. храмове свято;
гостина з нагоди храмового свята 

прахтикувати, прибагати  
жартувати 

пралі праля
прало великий камінь, на якому 

перуть білизну в річці 
праний праний; битий, 

лупцьований 
пранник дерев’яна коротка дошка 

з ручкою для прання білизни та 
полотна вручну; кулін. печеня 

праньй прання 
прасовані прасування 
прахтика жарти, веселощі; 

практика
прахтикант весельчак; практикант 
прахтикуватисі практикуватися 
праці їжа, багатий стіл; нажите 

майно 
пребаба прабаба 
превнук правнук 
превнучі правнуча 
превнучка правнучка 
превнучок правнучок 
предід прадід 
прем хоч
пресло частина огорожі між двома 

стовпами 
прецінь заст. ніби, якби 
преч виг., заст. геть 
прибавльйти, прибавййти  

прибавляти 
прибавльйтисі, прибавййтисі 

прибавлятися



прибагнути придумати 
приблуда який приблудився(про 

собак та котів) 
прибрихатисі ввійти в довіру; 

наладити стосунки обманним 
шляхом

прибріхуватисі входити в довіру 
прив’їзати прив'язати 
привалити покласти зверху гніт 

(про соління огірків, капусти) 
привалок заст. підвісна полиця для 

кухонного посуду та продуктів 
харчування 

привижьйтисі привиджуватися 
прпвідпертий привідчинений 
привййзаний прив'язаний 
привййзувати прив'язувати 
привййзуватисі прив'язуватися 
привстидати пристидити 
пригажьйтпсі пригодитися 
пригаздувати добитися успіхів у 

веденні господарювання за певний 
проміжок часу 

приганьйти приганяти 
приголубити обняти; пригорнути 

до себе 
прйгорщі пригоршня 
приготовльйти, приготовййти  

приготовляти 
пригощьйти пригощати 
прйдавний прадавній 
прйдавно дуже давно 
придвйдіти передбачити 
придвічний дуже давній.

передвічний 
придивльйтисі, придивййтисі 

придивлятися 
прйдійок вет  недорозвинена дійка 
придставлині представлення; 

вистава (театралізоване дійство)

придставльйти, придставййти
представляти 

придставльйтисі, придставййтисі
представлятися 

придурйти заманити, принадити 
придурю вати заманювати, 

принаджувати 
прйздріти пригледіти 
приземистий низький, 

приземкуватий (про людину) 
призирати приглядати 
призиратисі приглядатися 
прйзнакі ознаки 
призначьйти призначати 
приїжджьйти приїжджати 
прййманка кулін сметана, 

пшеничне борошно, цибуля, 
морква, якою заправляють першу 
страву

приймати частувати у себе вдома: 
кулін. заправляти рідку страву 
сметаною або борошном із 
сметаною 

прйймлене молоко, підбйте молоко 
кулін  рідка кукурудзяна каша, 
зварена на молоці 

прийтй знати відвідати 
приказувати розповідати 
прикачьйти прикотити 
прикачьйтисі прикотитися 
прикігати, притігати притягати 
прикігнений, притігнений  

притягнутий 
прикігнути, притігнути  

притягнути 
прикоськати приручити(про 

тварин); ірон. виховати покірним 
та слухняним (про людину) 

прикорчувати привести 
прикраш ьйти прикрашати 
прикраш ьйтнсі прикрашатися

прйкрий КЛОПІТНИЙ 

прикурений який має гіркуватий 
смак диму (про самогон) 

прикьйгуватисі, притьйгуватисі 
притягуватися 

прикьйнулосі мед. захворіти на 
рожисте запалення ноги чи руки, 
бешиху або волокно 

прикьйти, притьйти обрізати, 
зробити коротшим 

прикьйтий, притьйтий прирізаний 
зверху, укорочений 

прилагожьйти п рил а годжу вати 
прилучьйти прилучати 
прилучьйтисі прилучатися 
примівник жін. примівниці 

особи, які лікують зашіптуванням 
прймір приклад 
примкнути замкнути 
примовити, примовййти лікувати 

нашіптуванням; примовляти 
ириморснутисі, нроморснутисі 

рідк. нагадатися 
примудрьйі исі примудрятися 
примурок висгуп на печі, на який 

можна класти посуд або інші речі 
примусівка неоплачувана робота 

(судове покарання за незначні 
порушення закону) 

прймхі лишні забаганки 
принадити заманити 
принаймі принаймні 
принипасти вибитися із сил; у 

зв ’язку із поганим станом здоров’я 
запустити господарку, не 
справлятися з роботою 

приніс обр. те, із чим приходять на 
весілля і дарують батькам, у яких 
відбувається весілля (струцинь, 
торт, цукор, цукерки, зерно)

припадати приділяти увагу, 
догоджати 

гірйпарі тепла погода між дощами, 
сприятлива для росту грибів 

припасувати ст ол  встановити 
двері, вікно тощо; підібрати по 
розміру, фасону, кольору (про одяг 
та взуття) 

приперти причинити 
припертий причинений 
припертнсі припертися 
припиндйк ірон. фартух 
припиратисі припиратися 
припичй припекти 
прйпінь високий підйом 
прйпічок частина перед печею 
приповідати плачучи, вголос 

висловлюватися про біду, що 
трапилася; голосити 

припустйти, пропуетйти віддати 
молоко (про корову, козу, вівцю) 

приріхтований приготовлений 
п ри ріхтову вати при гоговл я ти 
приріхтувати приготувати 
приріхтуваї исі приготуватися 
природжіні заст. інтимні органи 

людини
присадйба земельна присадибна 

ділянка
присадковагий, присадкуватий

низького росту, товстий чоловік 
присвоєний привласнений 
присвоїти привласнити 
присилений прив'язаний (про 

худобу чи собаку) 
присилипйтисі довго їсти з 

великим апетитом; пристати до 
людини, не даючи їй спокою 

присилйти прив’язати 
присйлуватн заставити



присйлювати, присильйти
прив'язувати (про худобу та собак) 

присипййти присипляти 
прнсігати приближувати, 

прихиляти (про фруктове з 
плодами дерево або гілляку); 
присягати, клястися на біблії (про 
свідка)

приеігнути приблизити гілку з 
плодами 

присігнутисі, присігтйсі 
присягнутися 

присідати проявляти агресію, 
гавкати з великою люттю (про 
собак) 

приеістисі домагатися 
прискакувати нападати, 

провокувати бійку 
прйскочити спровокувати бійку, 

проявити агресію 
прислабнути прихворіти 
прйсмерти присмерті 
прйспа призьба 
приспоеіблеиі пристрій 
приставати прилипати: зачіпатися.

провокувати 
приставййти, приставльйти  

приставляти 
пристаиівок пристановище 
пристарати придбати, дістати, 

роздобути 
пристати прилипнути:влитися у 

колектив 
пристйглий достиглий; ірон.

постарілий 
пристолочити, настолочити  

наступити ногою (належачий 
предмет, на довгий одяг, який 
сягає землі тощо); притолочити 

пристріг заст., мед. коліки 
приступйтисі підійти ближче

присьйга присяга 
притвіриц церк. притвор (вхідна 

прибудова до храму, перша 
частина храму) 

притворйти неповністю відчинити 
притворьйти неповністю 

відчиняти 
притворьйтисі, притворюватисі 

прикидатися, удавати 
притилепати, притилипати ірон. 

прийти
притилипатнсі прийти з трудом 
притинати обрізати, робити 

коротшим 
гіритокмйти прилаштувати на 

тимчасове або довге зберігання 
(про певну річ) 

притокмйтисі знайти собі місце 
(постояти або присісти) 

притрістй притрусити 
притропцьовувати притупувати 
притулйти залишити на тимчасове 

зберігання 
притульйти притулювати 
притульйтисі притулятися 
прифалйти прихвалити 
прифалювати прихвалювати 
прифастригувати крав, тимчасово 

зметати ниткою вручну (про 
тканину) 

прйхапціми похапки, прихапцем 
прихильйти, прихільйти  

прихиляти 
прихильйтисі, прихільйтисі 

прихилятися 
прихйлю ватисі прихилюватися, 

прихилятися 
приходйти достигати (про фрукти) 
прицеп причіп
припипірити принести з великою 

витратою сил

прицільйгисі прицілятися 
причалапати, приплентати ірон.

прийти 
причандалі причандалля 
причиньйти причиняти 
причікати присідати навпочіпки 
причікнути присісти навпочіпки 
причілок буд. бічна частина даху 
причіпати причіпляти 
нричіпатисі причіплятися 
причіщ ьйти церк. прачищати 
причіщ ьйтисі церк. прачищатися 
причулоеі почулося 
причутйлосі почало смердіти (про 

продукти харчування) 
гіричьйк присів навпочіпки 
причьйкачкі навпочіпки 
прйшва шев. верхня частина взуття, 

яка прикриває ступню 
приш пандблити ірон прибити;

приклеїти 
приш тимувати крав, припасувати;

відрізати точно по мірці 
приіптйркати прийти, кульгаючи 
приш трямуватисі причепуритися 
прищепа бот  яблуня, яка родить 

великі кислі яблука 
прйщіпка шев. латка на шкіряному 

взутті або шкіряному одязі 
прищ уриний примружений 
приіцуритисі примружитися 
прищ урюватисі примружуватися 
прігравати програвати 
пріграти програти 
прідут прядуть
прірва заст , мед. грижа; глибоке 

провалля 
прірваний прорваний 
пріти гнити (про дерево) 
пріч лежанка з дощок для спання 
пріїцьйвий прищавий

пробувати перебувати, 
знаходитися 

провадити дотримуватися;
проводити; супроводжувати 

проважьйти проводжати 
провал мн. провали глибокий яр; 

непрохідне місце із глибоким 
потоком, заросле кущами та 
молодим лісом 

провал йти розбити (про голову) 
Провідна ниділі церк. перша неділя 

після Великодня 
Провіднйй тйждинь церк  перший 

тиждень після Великодня 
провікувати прожити довге життя 
провірьйти провіряти 
провірьйтисі провірятися 
провіяні харчовий продукт 
провуньйтисі просмердітися 
прогавити опустити момент 
прогайнувати пропити, прогуляні 

(про матеріальні цінності); 
змарнувати 

прогалина місце в горах не 
покрите лісом 

проганьйти проганяти 
прогйрйти дешево продати або 

віддати задарма, утратити 
прогулька заст. прогулянка 
продавщ йці продавчиня 
продірав'ю вати, продірявлювати 

продірявлювати 
продіравити продірявити 
продіравлиний продірявлений 
прожитьй, прожйток прожиття 
прозиватисі дит , образл. називати 

по прізвиську (про дітей і 
підлітків) 

проїжджьйти проїжджати 
гірокіга гисі, протігатисі 

протягуватися



прокльйтнй проклятий 
прокьйти, протьйти прорізати 
прокьйтисі, протьйтисі почати 

прокисати(про молоко, страву) 
пролиґнути проковтнути 
пролитьй пролиття 
пролюфтовувати провітрювати 
пролюфтувати провітрити 
промовййти, промовльйти  

промовляти 
промокатка промокальний папір 

(про шкільний зошит) 
пронйра образл. людина, яка має 

здібності входити в контакт з 
незнайомими людьми, володіє 
фінансовими та торговими 
здібностями 

пронирати рідк. провалюватися 
униз головою 

пропадениє біда, клопіт; безвихідь 
пропажі пропажа 
пропасть безодня 
прополює прополіс 
пропуск перепустка 
прорікати пророкувати 
просвистати, профівкати, 

профітькати ірон. втратити, 
прогуляти 

проевітлині рентген 
просипййтиеі, просипльйтисі 

просипатися 
просйти запрошувати 
просйтн на вісільй обр.

запрошувати на весілля 
проскігати, простігати  

простягувати 
проскігнений, проекьйгниний  

простягнутий 
проскігнути, простігнутн  

простягнути

проскігнутисі, простігнутисі
простягнутися 

прославййти, прославльйти
прославляти 

прослозйтисі просльозитися 
простак образл. із низьким рівнем 

інтелекту, малоосвічений 
простйбі подяка за милостиню, 

вираз вдячності 
простий доступний(про  людину) 
простинь, простйрало  

простирадло 
просто прямо, рівно; навпроти 
простоволосий без головного 

убору
простогїн відкрите, незахищене від 

вітру місце 
просторіка заст. жінка, яка 

розмовляє підвищеним тоном і 
вживає ненормативну лексику 

проступйтисі розійтися (про 
людський натовп, хмари) 

протесія хоругва 
протйвитисі ображатися 
протйвичливий, протйвний  

образливий, той, хто за будь-що 
може гніватися 

протинени молоко, протиньйнка  
яке почало скисатися 

протинутисі почати скисати (про 
молоко) 

протирлиґати, протрйнькати  
прогуляти, неекономно витратити 
гроші, матеріальні цінності 

протів проти 
прото проте 
протокул протокол 
протокулю ватн протоколювати 
протрйнькувати прогулювати 

(речі, гроші)

протрьйхлий просохлий після 
танення снігу або після дощу (про 
землю)

протрьйхло підсохло (про землю) 
протяг перетяг 
професор заст  вчитель 
професорка заст. вчителька 
прохолодло охолодилося 
процинтівка ліс. прорідження 

молодого лісу 
прописувати розслідувати, вести 

судовий процес 
прочистка ліс. вибіркова вирубка 

молодого лісу або гущавини 
прош кувати ходити навпростець 
прош парило пронесло (про 

діарею)
прош уматисі, прочуматисі ожити 
прощі обр. прощальне слово 

священика біля домовини під час 
похорону 

прощьйти прощати 
прощ ьйтисі прощатися 
проявльйти, проявййги проявляти 
прояснювані прояснювання 
пр-р-р виг. команда коневі 

зупинитися 
прубний заст. випробуваний, 

перевірений 
пруг слід на тілі людини або 

тварини у вигляді смуги після 
вдаряння прутом або батогом; шов, 
рубець

прудйти кулін. варити на слабому 
вогні, тушкувати, томити 

прудкйй, пруткйй швидкий; який 
дуже швидко бігає 

прудко, прутко швидко, хутко 
прутйти туго зв ’язати дрова на возі 

або санях за допомогою запрути  
пруті пруття

прутіний прутяний 
прьйдиво волокно льону або 

коноплі 
прьиділниці, прьйлі пряля 
прьйжі ткач, пряжа 
прьйжка пряжка 
прьйсти прясти; муркотіти (про 

котів) 
прьйтаги збирати, 

нагромаджувати; ховати; 
прибирати у приміщенні 

прьищ  мед. прищ 
псйха трюмо
пструг, обструг, струг їхт  форель 
псьйнка бот. біловус (коротка 

тверда трава, яку важко косити та 
яку неохоче їсть худоба) 

псьйчий собачий 
псьйчити згруб. сварити 
псьйчка собаче лайно 
псюра велика собака 
псявіра лаіїл. людина із надто 

поганими рисами характеру 
псярник образл. той, хто розводить 

і утримує багато собак 
псярні притулок для собак; образи.

господарство, де є кілька собак 
публіка образл. наклепник;

безсоромна та безчесна людина 
публічити робити наклеп, 

неславити 
пуголовиці пуголовок 
пуд страх
гіудити швидко гнати худобу 
пудруватисі пудритися 
пужіло, пужілно держак (ручка) 

батога 
пужіти лякати, жахати 
гіужітисі жахатися 
пук мн. пукі, пучі пагін цибулі, 

редиски що починає цвісти



пукавка крав, кнопка-застібка для 
одягу; заст., дит. іграшка, 
виготовлена з бузини, для стрільби 
клочім

пукати лопати, тріскати; бубнявіти 
(про кущі та дерева); тріскатися 

пукатий випуклий 
пукатисі тріскатися 
пукла лопнула, тріснула 
пукнути тріснути, лопнути 
пулькати гнівно дивитися на 

людину
пулькатий витрішкуватий, лупатий 
пульпак індик 
пуль-пуль виг. уживають, 

підкликаючи індиків 
пульса анат. скроні 
пупинок пуп'янок 
пупиц анат. пуп 
пуриц образл. зарозу міла людина, 

зазнайко,задавака 
пускати тумана гіпнотизувати, 

вводити в оману 
пускатисі кидатися до сварки, 

бійки; починати діяти 
пуста неродюча (земля); лінива 

(про жінку) 
пуста бесіда даремна, марна 

розмова
пуста мйтка образл. погана людина 
пусте неякісне; вульгарне, 

сороміцьке (про ненормативну 
лексику) 

пустий лінивий; до нічого; 
неякісний або без зерняти (про 
горіх)

пустилега, пустяга образл.
ледацюга 

пустині пустеля, пустиня 
пусті співанки сороміцькі, 

непристойні пісні 
пусто даремно

пустота розпуста
путати плутати; путати (коней)
путатисі плутатися
путе невідм. талан
путний путній
путо путо; знев.,образл. людина, 

яка не має організаційних 
здібностей, не вміє і не хоче 
господарювати; безтолковий 

путь дорога подружнього життя 
пух чад, неприємний запах 
пуцарь іст., військ, той, який 

чистив коней (про армію 
колишньої Австрії) 

пуцкатисі послуговуватися 
пуцувати чистити, наводити блиск 
пуш ка анат. кінчик пальця: 

портсигар; щіпка, дрібка (солі); 
рушниця 

пущ ий гірший
пущ іні, пушині церк. сиропусна 
пхнути штовхнути 
пчола ентом. бджола 
пш инйці пшениця; рідк. кутя 

(тільки на Святий вечір)

Р
рабівнйк грабіжник 
рабувати грабувати 
рабунок грабіж 
радийо заст. радіо 
раз одного разу 
разова мука кулін. борошно 

разового помолу 
разовйй кулін. хліб із борошна 

разового помолу 
райбувати терти 
райткі, рейткі крав, галіфе 
райтовані, рейтовані крав, підшиті 

іншою тканиною зверху (про 
штани)

рай ту вати заст. їхати верхи на 
коні

райц ланцюг або линва для 
гальмування коліс у возі чи саней 

рамці оправа для ікони, портрета;
рамка 

раний ранній 
ранішний ранішній 
раніщи раніше 
раніщий раніший 
рано до сходу сонця; вранці, 

ранком
рантух ткац. ситцева тканина 
рантуховий ткац. пошитий з 

ситцевої тканини 
рапавий шорсткий, нерівний 
раптовец раптовий дощ 
рапш іцер, рапш іцйр мисл.

браконьєр 
раскаль, роскаль, рискаль інстр.

заступ, штикова лопата 
рати заст. частини; оплата праці 

або сплата боргу частинами 
рагувати рятувати 
ратуватисі рятуватисі 
ратунок рятунок 
ратуш заст. ратуша; будинок 

міської управи 
раф дет. металевий обід 

дерев’яного колеса 
Рафайлів геогр. стара назва с.

Бистриця Надвірнянського району 
Рахів геогр. назва гори в с. Білі 

Ослави 
рахункі заст. арифметика 

(шкільний предмет) 
рачйниц термін закінчення 

вагітності (про худобу); строк, 
термін

рачковата худоба яка дуже худа і 
яку неможливо відгодувати

рачок інстр. цвяхотяг
рая ряд складених колених дров
рвати блювати
ревкати ірон. лаяти, підвищувати 

голос 
ревний справний 
регіт сильний сміх; регіт 
редирка гумка (канцелярська) 
рейбух заст , образл. великий 

живіт
рейвах крик, галас, метушня, шум 
рзати, ржьйти іржати; згруб.

сміятися 
рйб’їчи око більмо 
рй б’їчий риб’ячий 
рйб’їчий трап риб’ячий жир 
риваш шрам на тілі 
ривідунок заст  перевірка 
ривіти ридати; мукати 
рйгати блювати 
ригатйні блювотиння 
рйгіль, регіль буд. горизонтальна 

коротка балка, розпірка, затяжка в 
будівельних конструкціях; ригель 

ригоніти вульг. мочитися 
риж  кулін. рис 
рйжий рудий
рйжок бот. рижик (їстівний гриб) 
рйзи ліс. жолоб з колод або товстих 

дощок по якому спускають згори 
зрубаний ліс; верхнє вбрання 
священика 

ризиденція спеціально збудоване 
помешкання для священика 

рйзі жінка схильна до сварки 
ризувати ліс. спускати по ризах або 

землі зрізану деревину 
рййка свиняче рило; образл. рот 
рийсора ресора 
рикати мукати



риковпши мисл. період парування 
оленів

рйнва жолоб, трубчатий водовід 
для скиду води з даху будинку 

рйндзі кулін. висушений шлунок 
теляти або ягняти, який 
використовують для виготовлення 
будза

риндзюх шлунок худоби (перев.
теляти або ягняти) 

рйнка низька каструля 
рйпа стрімкий схил гори, 

утворений унаслідок зсуву грунту; 
круча

рйпати двирйма часто відчиняти 
двері

рипирація мед., заст. операція 
рипирувати мед., заст. оперувати 
рипитувати згруб. кричати 
рипіти скрипіти 
рипухатий образл. череватий 
рйска дефіс: тире 
рйскати шукати 
ристорапія заст. ресторан 
рихт право, рація 
рйчи му кас
ришітка вет. хвороба у свиней 

(нарости на салі у вигляді 
горошинок, покритих плівкою із 
внутрішнього боку черевної 
порожнини) 

риштункі буд. ришту вання 
рівняти рівняти 
рівчьйк, рівчик рівчак 
ріг ріг (тварини); зовнішній кут 

будівлі 
рідами рядами
рідйти кулін. заправляти страву 

смаженим з цибулею салом, олією 
або сметаною (для покращення 
смаку)

рідіти ріднути, рідшати 
рідніш ий рідніший 
рідньй рідня
рідок коралів разки намиста з 

коралів 
ріжнйці заст. різниця 
ріжні, ружні заст. різні 
різак інстр. коротка ручна пилка 
різані різання
Різдво церк. Різдво Христове (7 

січня)
рік род. відм. мн. років 
рілльй рілля
ріп’їник кулін. корж із картоплі та 

кукурудзяного борошна, спечений 
у печі 

ріпа бот. картопля 
ріпиці бот. дика рослина, шо жовто 

цвіте та схожа на ріпак; бруд на 
ногах 

ріпййк бот. реп'ях 
ріпййнка поле, з якого зібрали 

урожай картоплі 
ріснйй рясний 
ріснйці вії
ріхтівний заст. готовий 
ріхтувати готувати, приготовляти 

(про їжу); ремонтувати, лагодити 
ріхтуватисі збиратися кудись, 

лагодитися; готуватися до чогось 
ріщі хмиз, лім 
робак роботяга, трудяга 
робйти працювати 
робйти збйткі робити шкоду 
робітний робочий (про день);

працьовитий 
робітник робітник 
ровир велосипед 
ровта заст., рідк. натовп, гурт 

людей; гурт вояків 
рогатка ліс. зачинений на замок 

шлагбаум, який встановлюють на

початку лісової дороги для 
запобігання крадіжок лісу 

родак свояк 
родатисі родичатися 
родичі батьки; рідня 
роз’їжджьйти роз’їжджати 
роз’їжджьйтисі роз’їжджатися 
роз’їстисі дуже розсердитися 
розбогатіти розбагатіти 
розбизпечити збр. зняти із 

запобіжника (про стрілецьку 
зброю) 

розбиратиеі роздягатися 
розбовтати, розкалатати  

розмішати (про рідину) 
розбовтувати, розколочувати  

розмішувати 
розболітисі захворіти, занедужати 
розважний розсудливий 
розвезиний розпещений (про 

дитину)
розвйднюватисі, розвидньйтисі

світати
розвіднйк жін. розвідниці

розлучена особа 
розвілнені мед. діарея 
розвййзаний розв’язаний 
розвййзувати розв’язувати 
розволочений розбещений 
розволочйти розбестити 
розволочйтисі розбештатися 
розвора деталь воза, якою 

змінюють його довжину 
розгаздуватисі підняти 

господарство на високий рівень 
розговорйти вговорити 
розговорю вати, розговорьйти  

вговоряти, вговорювати 
розгорниний без верхнього одягу;

розгорнутий 
розгорнутисі зняти з себе верхній 

одяг

розгортатиеі роздягатися (про 
верхній одяг) 

розгудзовувати розв’язувати вузли 
розгудзуватн розв’язати вузли 
роздавйти, розтиснути розчавити 
роздзівйти, роззівйти роззявити 
роздзівлений, роззівлений згруб. 

людина з відкритим ротом; той, що 
голосно викрикує; роззявлений 

роздзівльйти, роздзівййти, 
роззівййти роззявляти 

роздибенди походеньки, пов’язані з 
придбанням чогось, часом 
незначними крадіжками 

роздивййтисі, роздивльйтисі 
роздивлятися 

роздобрехатисі призвичаїтися, 
привикнути 

роздоріжі роздоріжжя, перехрестя 
доріг

роздрюхатисі, нродрюхатисі
очуняти після пробудження 

розжурйти роздобути 
розжвікати, розжьвикаги  

розжувати 
роззиратнсі розглядатися 
розібраний роздягнутий 
розібратисі роздягнутися 
розігнений розігнутий 
розізнати, розузнати довідатися 
розілльйти розлити 
розілльйтисі розлитися 
розімертисі померти (про одного із 

двох) без примирення 
розімньйти, розімнути розім’яти 
розіпертий відчинений (про двері) 
розіткати, розікрйти, розкрйти 

розкоркувати 
розказ наказ, команда, дозвіл, 

розпорядження 
розказувати заст. розпоряджатися, 

приказувати



розкалатаний, розміш іний, 
розбовтаний розмішаний (про 
рідину) 

розкалатати, розмішьйти, 
розбовтати розмішати 

розкалатувати розмішувати(про 
рідину)

розкіп розколена з одного кінця 
палиця, за допомогою якої можна 
защемити гадюку 

розкірвавити розкривавити 
розкірвавитисі розкривавитися 
розкірвавлиний розкривавлений 
розклад, розкладка, розпал, 

розпалка усе необхідне для 
розпалювання вогню у печі: тонкі 
сухі скіпки, сухі дрова тощо 

розколений розколотий 
розколіда гуляння з нагоди 

закінчення церковної коляди 
розкремлювати, розікремлювати, 

розікрем ’ювати роз’єднувати, 
відокремлювати 

розкричьйтисі розкричатися 
розкрілитисі розпустити крила, 

настовбурчивши пір'я ( про 
квочку)

розкуріх, лускач інстр. дерев 'яний 
або металевий пристрій для 
ручного розколювання горіхів 

розкуш іти розкуштувати 
розладувати збр. розрядити (про 

зброю); розвантажити 
розлазьйтисі розлазитися 
розлйвкувати розхлюпувати 
розлінйтисі розлінуватися 
розломйло мед. злягти від болі в 

спині, попереку, ногах, руках 
розломййти розламувати

розлучіні паст, повернення худоби 
господарям після літнього 
випасання на полонині; розлучення 

розлучьйти розлучати 
розлучьйтисі розлучатися 
розлю тити розгнівати, розізлити 
розмастйти розмазати 
розмастйтисі розмазатися 
розмащ ений розмазаний 
розмащ увати розмазувати 
розмащ уватисі розмазуватися 
розмиристйти зовнішнім видом, 

поведінкою, поцілунками та 
іншими діями довести партнера 
(патнерку) до інтимної близькості 

розмирнстйтисі дістати кураж та 
велике бажання до інтимної 
близькості 

розміньйти розміняти 
розміньйтисі розмінятися 
розміріний, розмьйріний  

розміряний 
розміріти, розмьйріти розміряти 
розмірьйти розміряти, 

розмірювати 
розміш іний розмішаний 
розміш ьйти розмішати 
розміш ьйтисі розмішатися 
розміш ьйти розміщати, 

розміщувати 
розміш ьйтисі розміщатися, 

розміщуватися 
розмнікати розм’якати 
розмнікш йти, розмньйкш ити  

розм’якшити 
розмньйклий розм’яклий 
розмньйкнути розм’якнути 
розмньйкш йтисі розм’якшитися 
розмньйкш увальний  

розм'якшувальний 
розмньйкш увати розм’якшувати

розмньйкш увач розм’якшувач 
розмньйцканий розчавлений 
розмньйцкати розчавити 
розмньйцкувати розчавлювати 
розмовльйти, розмовййти  

розмовляти 
рознорокий косоокий 
розп’їлений натягнутий (про 

тканину); розкладений (про 
парасолю) 

розп’їлйти розпростерти (про 
тканину); розкласти (про 
парасолю) 

розп’їтьй церк. розп’я ггя 
розпадатиеі рідк. дуже переживати 
розпарцелювати розділити 

земельну площу на ділянки 
розпичьйтати відкрити, 

розпечатати 
розпізнатисі познайомитися 
розпірка крав, розріз унизу 

спідниці; ширінка (про чоловічі 
штани) 

розпістерти розпростерти 
розпіетертий розпростертий 
розпістертиеі розпростертися 

(унаслідок падіння) 
розпййти розп’яти 
розпййтий церк. розп’ятий 
розплодок розплодження 
розплуга широка борозна (між 

грядками) 
розпорідйтисі розпорядитися 
розпоріжьйтисі, 

розпорьйджувагисі 
розпоряджатися 

розпочьйти розпочати 
розпочьйтий розпочатий 
розправитисі стати рівно, 

випростатись 
розправічити вульг. збезчестити, 

лишити дівчину цноти

розправййти,розправльйти
розправляти 

розпридільйти розприділяти 
розпрощ ьйтисі розпрощатися 
розпудити розігнати, лякаючи (про 

худобу) 
розпукуватисі, розпукатисі 

розтріскуватися; 
розбруньковуватися 

розпускати розчиняти в рідині; 
розтавати (про сніг); збільшувати 
довжину воза (за рахунок розвори) 

розпутаний розплутаний 
розпутати розплутати 
розпутуватисі розплутуватися 
розпущ ений невихований, 

розпусний; розчинений (про 
фарбу) 

розпущ еність розпуста 
розрйндитисі, розрйндзитисі 

розплакатися, не даючи нікому 
спокою 

розробййти, розробкиьйти 
розробляти; розчиняти (у рідині) 

Розроги церк. перший день 
Петрового посту 

розсйпа ги, росина ги розсипати 
сипучі матеріали, розлити рідину 

розсйпчістий, розсйпчьистий  
розсипчатий 

розсістисі згруб. сісти, не 
поступившись місцем старшим 

розслабуватисі розхворітися 
розсотати розмотати 
розсотувати розмотувати 
розсотуватисі розмотуватися 
розсохі розгалуження віток дерева 
розставййти, розетавльйти  

розставляти 
розступйтисі розійтися (про 

людський натовп, хмари) 
розтачьйти розкатати (про тісто)



розтворйти відчинити 
розтикати відкорковувати (про 

пляшку) 
розтилепаний розхристаний, 

розеті б ну ти й 
розтолочити розтоптати 
розтратувати розтоптати, 

понівечити на смерть людей 
кіньми

розтринькати неекономно 
витратити ( про гроші та майно) 

розтринькувати неекономно 
витрачати ( про гроші та майно) 

розуміні розуміння 
розухвотитисі дістати бажання 
розфасовувати розділювати 

порівну
розфасувати розділити порівну 

(про продукти) 
розфляцкати розляпати, 

розхляпати 
розфльйкнути стати мокрим, 

почати танути (про сніг) 
розфурьйти розкидати 
розфуфйрина знев. розмальована, з 

накрученим волоссям дівчина, 
жінка

розхітати, розхилітати розхитати 
розхлюзданий розмазаний 
розхлюздати розмазати 
розходйтисі, розводйтисі

розлучатися (про подружжя) 
розцвйсти розцвісти 
розчйна кулін. опара для випічки 

хліба
розчиняти розпочинати (роботу) 
розчиньйти кулін. робити опару для 

випічки хліба 
розчипйти, розш ипйти, рощ ипйти

відчинити ворота, хвіртку, 
дверцята, які зачинені на гачок; 
розстібнути (гудзик)

розчипйтисі, розщ ипйтисі, 
рощ ипйтисі розстібнутися 

розчипіритисі розставити ноги 
розчиплений, розщеплиний

розстібнутий; відчинений (про 
хвіртку, ворота або двері, які 
зачинаються на гачок) 

розчихати розчахувати 
розчихатисі розчахуватися 
розчихнений розчахнутий 
розчихнути, розчимирйти  

роз’єднати дві зрощені гілки 
розчихнутисі під впливом вітру, 

ваги плодів або дій людини 
роз’єднатися; розчахнутися (про 
дві зрощені гілки дерева) 

розчйщ увати, розчищ ьйти  
розчищати 

розчьйти розпочати 
розш ирьйти розширювати 
розш рубовувати слюс.

відкручувати (про гайку, болт) 
р о зт р у б у  вати слюс. відкрутити 

(про гайку, болт) 
розщ інканий розв’язаний (про 

стрічку, якою зав’язаний комірець 
сорочки)

розщ інкати розв’язати зав’язаний 
стрічкою комірець сорочки 

розш інкатисі розв’язати на собі 
зав’язаний стрічкою комірець 
сорочки 

розщ іпати розстібати 
розщ іпатисі розстібатися 
ронгіль, ронглі невеликий казан з 

опуклим дном 
ропа нафта-сирець 
ропш і образл. із великим животом 

жінка 
росада розсада

росіл кулін. огірковий чи 
капустяний квас; розсіл 

Росія Росія
рослий який має високий ріст 
ротйщи образл. великий рот 
рощ ибати, розщ ибати, розчибати

кидати об землю 
рубачі мн. лісоруби 
рубель товста жердина на всю 

довжину короба воза чи 
вантажного автомобіля для 
зав’язування сіна або снопів під 
час транспортування; карбованець 

рубец крав, шов, рубець;
підрублений край тканини 

рубцак, рупцак, броцак рюкзак;
наплічник 

ружі бот. троянда, ружа; мед.
рожисте запалення 

ружний, ріжний заст. різний 
ружно заст. різно 
Рузі етногр. Розалія 
рука розвйласі мед. запалення 

зап’ястя руки 
рум ром
румиґати ремигати, жувати 
румййниц, рум ’яниц, румййнок

бот. рум’янок (лікарська рослина) 
рунитсі, рунисі паст, випадає з 

вівці вовна 
руно вовна із вівці другої стрижки 
рунтати тривожити, сіпати, тягати, 

перевертати тощо 
рура труба
рурка трубка малого діаметра 
русьйвий русявий 
руська російська; росіянка 
руський російський; росіянин 
ручиньйта рученята 
ручйці деталь передньої тічки воза 
ручйщі дуже великі руки

ручка ручка до молотка; одиниця 
виміру кількості скошеної трави 
косарем в один бік 

рушити значйти вет. проявляти 
перші ознаки вагітності (про корів) 

рушта буд. металева решітка в печі, 
через яку випадає попіл; колосник 

руш ьйти починати рух, рушати;
рухати 

рушьйтисі ворушитися 
рьйд ряд; паст, певна кількість 

будза, виділеного полонинським 
ватагом власнику худоби згідно 
попередньої угоди; порядок 

рьйска бот. ряст; бот. чоловічі 
квіти циліндричної форми 
(ліщини, вільхи, берези); ряска 

рьйсно рясно 
рьихт заст. злагода 
рьохкати хрюкати

С
’с діалектна форма особового 

займенника «ти», яка уживається з 
дієсловом жіночого роду 
минулого часу 

’смо діалектна форма особового 
займенника «ми», яка уживається з 
дієсловом у минулому часі 

’сти діалектна форма особового 
займенника «ви», яка уживається з 
дієсловом минулого часу 

саватисі провокувати напад (перев.
про хижаків, рідше про людей) 

С авкй геогр. урочище в с. Білі 
Ослави

савнутисі напасти, старатися 
вдарити 

Савтйрі Псалтир 
саджіні садіння



садовина фрукти; сухофрукти;
фруктові дерева 

садьйт садять, висаджують 
саж клітка для курей 
сажинйці овоч, який висаджують у 

грунт спеціально на насіння 
(капуста, морква, буряк) 

сажі сажа
сакі на пакі ужив, для римування 

слів
саком-паком готовий 
саламаха кулін. приправа з 

потовченого часнику, ол і ї ,  води і 
солі

салі заст. зала 
салідора солідол 
салітрак селітра (мінеральне 

добриво) 
сальцисон, сальцісон кулін.

сальтисон 
самарати бути схожим, подібним 
самарно правдоподібно, очевидно 
самйй сам
самиці статевий орган самиць (про 

корів, коней, свиней, овець та кіз); 
самиця 

саміський, самісінький  
самесенький; такий самий 

само саме 
самогонка самогон 
самозолоч кушн., крав., заст. 

блискуча металева нитка у 
шнурках для зав’язування (про 
чоловічий та жіночий зимовий 
верхній одяг) 

еамокічка, самотічка ткац. 
пристрій для намоту вання пряжі у 
клубок

самосівка, самосійка який насіявся 
сам (про овоч)

еамотуж ка, самотужні сани
дерев'яні сани для перевезення 
вантажу однією людиною 

самукьйш і кулін. кисле молоко 
санчьйта санчата 
сапа мотика
сапалі жінка, яка просапує 

рослини; сапальниця 
сапані сапання 
сарака бідолаха, сирота 
саранчьй саранча 
сарсама набір інструментів фахівця 
сатйнка ткац. сатин 
сахнутиеі раптово налякатися 
свавілі свавілля 
свавілний свавільний 
сваволі сваволя 
свальба обр. заручени 
сватані сватання
еватй батьки молодого або молодої 
свахі обр. жінки, які шиють 

молодим вінок та протягом всього 
весілля співають обрядові пісні 

сверлик інстр. свердло 
свйдир, свйдра светр 
евиндю х образл. свинтус 
С виннйй геогр. назва кутка в с.Білі 

Ослави 
свиньйчий свинячий 
свиньйчка свиняче лайно 
свнрбйвус бот. дикоросла троянда;

шипшина 
свирбййчка сверблячка, свербіж 
Свиртока геогр. назва урочища в с.

Чорні Ослави 
свйстало, фівкало, ф івкавка, фівка 

іграшка, що свистить 
свистати, ф івкати свистіти 
свіданка побачення 
свіжина сало, м'ясо та м'ясні 

вироби після забою свині

свій чьис критичні дні (про жінок) 
світ за очи дуже далеко; невідомо 

куди
світ закрутйвсі запаморочилося в 

голові
світ сі крутит паморочиться 
світйй святий
Світйй вечір церк. Святий вечір (6 

січня)
світйлка обр. дівчина-підліток, яка 

йде з молодим забирати до нього 
молоду і при цьому засвічує у куті 
(приміщення молодої) свічку, за 
що молода дарує їй бинду і колач; 
вранішня зірка 

світйти освячувати, святити 
світівка ранішня зоря 
світкувати святкувати 
світочний святковий 
світце церк. невеличке церковне 

свято
свіченії церк , обр. освячене, 

свячене 
свої родина 
свойов своєю
сволок буд. дерев’яна балка під 

стелею 
свому своєму
сворінь техн шкворень; деталь 

воза
Свьитвечір, С вьйтнчір обр.

Святий вечір 
свьйто, сьвйто свято 
святість Гобі Господи, свять  

Господи, святісь Господи
уживають, хрестячись, під час 
блискавки 

се це 
сего цього 
еей цей 
еемий сьомий

сербавка кулін. рідка страва;
сьорбавка 

сербати сьорбати 
сербнути сьорбнути 
серци стержень (про олівець) 
сйвий сірий (про тварин) 
еивулі сірої масті корова; образл. 

неодружена дівчина; образл. сива 
жінка

Сйгла геогр. назва кутків в с. Білі 
Ослави (Горішня і Долішня 
Сигла); ліс. густий, темний ліс з 
найвищих дерев 

сигльйни етногр. жителі Горішньої 
та Долішньої Сигли в с. Білі 
Ослави 

сиґната заст  квитанція 
сигоріш ний цьогорічний 
сйдіні сидіння, довге перебування 

під час відвідин 
сидіти проживати, мешкати 
сидіти дубом образл. сидіти 

спокійно, мовчки, не ворушитися 
сидіти на віру жити без шлюбу 
сйдічи сидячи 
ейдічки навсидячки 
сйкавка саморобна дитяча іграшка 

з бузинової трубки, з якої діти 
поливають одне одного; 
пульверизатор 

сйкати поливати тонким 
струменем 

сиклйна мн. сиклйні, сйкі, міч 
сеча

сйлінка жіноча прикраса з бісеру; 
нанизані на товсту нитку сушені 
гриби; нанизані суниці на довге 
стебло трави 

сйлний сильний, дужий; міцний 
(про алкоголь) 

силоміць насильно



силувати заставляти, примушувати 
сил це мисл. заборонене знаряддя 

лову диких тварин; сильце 
сильйти пропихати (нитку в 

голку); нанизувати (про бісер, 
сушені гриби та сунички); 
прив'язувати худобу на прив'язь 

синец мн. синці мед. синяк.
гематома; синець 

сйний синій
сйний камінь мідний купорос 
синйці орн. синиця 
сйніва синява
сйнка буд. порошок для надання 

синяви вапну при побілці: синька 
синтирувати військ., заст.

призивати до війська 
синтирунок військ., заст. пункт 

призову до війська 
синьйк бот. умовно їстівний гриб;

образл. п ’яничка; синюх 
ейпати сипати: лити (про рідину) 
сипіти шипіти 
сипкйй сипучий 
сиредний середній 
сиречі, сирьйчі сирі дрова, сіно 
сирітка пестл. сирота 
сиріткй дрібні пухирці, шо 

з ’являються на шкірі людини від 
холоду або алергії 

сирьйк ліс. сире дерево або колода 
сирове полотно ткац. невідбілене 

полотно
сиромудрий знев. хитромудрий.

зарозумілий, пихатий 
сйрота сирота
сйроті м н  сйротіта сиротятко 
систрйці жіночий склад 

церковного комітету та церковного 
хору колядників на Різдво 

систрінец, систринеи син сестри

систрінйці, систринйці донька 
сестри

сита вода, підсолоджена медом чи 
цукром;сироп 

сйтий жирний, вгодований (про 
людей, худобу) 

сих цих
сич кінцева частина осі у возі, яка 

виступає поза колесом 
сичьйти сичати 
сі діалектна форма зворотного 

займенника «себе»; ся; ці 
сіда ріда й дана ужив, для 

дотримання рими у гуцульських 
коломийках 

сіда рідочками ужив, для 
дотримання рими у гуцульських 
коломийках 

сідало спеціально обладнане місце 
для ночівлі курей 

сідатиеі тріскатися, репатися від 
вологи, бруду чи вітру (про ноги, 
руки та губи) 

сікач мисл. кабан-самець 
сік ірація, сикірація страхування 

майна
сікіруватиеі страхуватися 
сімдисьйтка числ. сімдесят років 

(про вік); коса завдовжки 70 см 
(про косіння) 

сімдисьйть числ. сімдесят 
сімнаціть числ. сімнадцять 
сімні бот. насіння коноплі 
сіннйк матрац із соломи чи сіна 
сінчьйта зменш, невеликі сіни 
сіпані сіпання 
сіпати скубати (про стрижку 

волосся механічною машинкою); 
смикати 

сірник сірники

сітнйк бот. кущова трава із 
трубчатими стеблами, непридатна 
для випасання худоби 

січка нарізані на січкарні солома, 
сіно з домішкою бобовйинкі, 
горош ьинкі, фасольинкі, 
кукурудзьинкі. Після 
запарювання гарячою водою та 
додаванням висівок або тертих 
буряків годують велику рогату 
худобу 

січкарні соломорізка 
сіянка ліс. висаджені молоді 

саджанці лісу; сорт цибулі 
сіянкй ліс. робота з висадження та 

просапування молодого лісу 
скавулйти,скавульйтн, 

скавчьйти, скугніти скиглити 
скал йти зуби образл. сміятися 
скалічитисі поранитися, отримати 

травму під час виконання фізичної 
роботи

скарбовий заст. державний (про 
землю, ліс) 

скаржитисі жалітися 
скат автомобільна, велосипедна, 

мотоциклетна покришка; схил 
скйнути ватри відмовити вроки на 

воді та вуглинах 
скігати стягати
скігатисі невпевнено почуватись, 

соромитися 
екігнути стягнути 
скігнутисі незважаючи на погане 

матеріальне становище, знайти 
можливість щось придбати, 
збудувати та ін.; стягнутися 

екігтй стягти 
екігтйсі стягтися 
скілька кілька 
скіна стіна

скіннйй стінний (про годинник) 
скіпати вправно, із запалом грати 

на скрипці 
скіпка тонка колена суха тріска для 

розпалювання печі 
скіпніти залишитися без снігу (про 

землю)
скіпш ілий скислий (про страву) 
скіпш іти скиснути (про страву) 
скірувати спрямувати 
складані складання 
складка, склатка обр. гроші, які 

дарують гості молодим під час 
весілля 

склапцаніти, скапцаніти  
постаріти, змарніти, набути 
неприємного виду 

склеп заст. крамниця 
склйкані скликання 
скліннйй скляний 
скліщ уватиеі зчіплятися 
скльйнка пляшка 
скобогані, екоботанка лоскотання 
скоботати лоскотати 
скоботатисі лоскотатися 
с коботл й в и й л ос котл и в и й, 

лоскітливий 
скокі пороги у гірській ріці 
скокірчиний зігнутий 
екокірчитисі зігнутися (від болю) 
сколінйчитисі вет. захворіти на 

коліниці (про свиней) 
сколотини мн., кулін. маслянка 
скопилйчитисі образл. народити 

дитину незаміжньою 
скоравіти зробитися твердим після 

висушування (про мокрі та брудні 
онучі, штани) 

скорбонка заст. шкатулка для 
зберігання цінностей 

скородити боронувати



скором, скоромна їда кулін. м'ясо- 
молочні продукти і страви; скором 

скоромитисі під час посту вживати 
м'ясо-молочні продукти і страви 

скоромний коли церквою 
дозволено споживати м'ясо- 
молочні продукти і страви (про 
день); приготовлений із м'ясо- 
молочних продуктів (про страву) 

скороставіти заразитися коростою 
скорух бот. горобина 
скрадатисі таємно займатися 

справами 
скресла крига льодохід 
скривйтисі зробити гримасу після 

скуштування чогось дуже кислого 
скрйв'юватисі скривлюватися 
скригінцати, рипіти в зуби 

скреготати зубами 
скрипух бот. умовно їстівний гриб, 

схожий на біль; сухий грузд, 
придатний для сухого соління 

скричьйти закричати 
скроїти ш танй відлупцювати 
скрут поворот; (про дорогу); мед.

заворот (про кишки) 
скрут кіш ок мед. заворот кишок 
скрутйти з’єднати (про дріт) 
скупарь скупар 
скурвитисі вульг. почати жити 

розпусним життям (про жінок); 
змінитися у гірший бік: проявляти 
негативні риси характеру; із 
працьовитого перетворитися на 
неробу; із доброго майстра стати 
бракоробом тощо; змінити свої 
політичні думки 

скьйгнений,скьйгнутий, 
скігнений стягнутий 

скьйгувані стягування 
скьйгувати стягувати

скьйгуватисі стягуватися 
скьйлавіти захворіти на грижу 
скьйти стяти 
скьйтий стятий 
слабйй мед. хворий 
слабість хвороба 
слабоумний недоумкуватий 
слабувати мед. хворіти 
сливййнка кулін. слив’янка;

самогон зі слив 
слйвка слива 
слиж  іхт. сиква (невелика 

прісноводна річкова риба, тіло якої 
майже не має луски) 

слиз слизь 
слизйтисі, слозйтисі 

просочуватися із закоркованої 
пляшки (про рідину) 

слйнавий, слйнавиц слинявий 
слйнитисі знев., ж арт, цілуватися 
слих пропав безвісті пропасти 
слівний який дотримується слова 
слідно безособ. дієсл. (про сліди на 

снігу, болоті, траві тощо) 
слідую чий наступний 
сліпа кйшка анат. апендикс; мед.

апендицит 
сліпак образл. незряча або з 

поганим зором людина; образл. 
підліток; нарив, чиряк на тілі 

сліпакй т ільки мн., знев. очі;
образл. підлітки 

сліпати йти в темряві; виконувати 
якусь роботу при поганому 
освітленні 

слобідський який живе у с.
Слобода на Коломийщині 

Слобода геогр. назва села на 
Коломийщині 

слоза сльоза
слойок, слоїк скляна банка

слонь слон; образл. нерозторопний 
слота тривала дощова погода;

сльота 
слотавий сльотавий 
слотйти сльотити, дощити 
слуга наймит 
служйти наймитувати 
служниці наймичка 
слуп стовп 
слупок стовпець 
слутйй, слудван, слутьйк образл.

недорозвинутий 
слух чутка
слухньйний, слуш ний слухняний 
слюб обр., церк. шлюб 
слюбний обр. шлюбний 
смажинйці кулін. приправа з цибулі, 

солодкого молока, сметани для 
вареної картоплі, вареників 

смалиц кулін. смалець 
смирдьйчий смердючий 
смиречині хвоя
смиречищ и дуже велика смерека 
сміло сміливо
смітьй сміття; знев. погані люди 
смітярка совок (для сміття) 
смітярник, смітярні знев.

неприбране приміщення 
сміхованиц жартівник 
сміхованка жартівниця 
сміш куватисі насміхатися 
смолавий смолистий 
сморужити терти об щось (землю, 

підлогу тощо) 
смотолока мед. нежить; образл.

набридлива людина 
смрід сморід 
смутнйй засмучений 
смуток сум 
смуш ок кушн. каракуль 
снасть вісь (воза)

снйдіти т м ’яніти (про кольоровий 
метал); запотівати (про вікна) 

снйці деталь воза, до якої 
прикріплюють дишель 

снідані сніданок 
сніш ний з учорашнього вечора 
сночи учора ввечері 
снувалка, сновалка ткац. пристрій 

для підготовки основи для ткання 
снувати, сновати ткац. готувати 

основу для ткання 
С ньйтин геогр. Снятин 
сньйтинський етногр. який 

проживає у м. Снятині 
сню ський, снюсінький, 

вікапйоний такий самий, 
подібний 

снюсько точно так, так само 
соб виг. ліворуч (команда волам та 

коровам) 
совіцький, руський російський 
совпати іти поволі по глибокому 

снігу
согріш йти згрішити 
сокірчйна, сокьйрчйна, сокьйрка

здріб  мала сокира 
сокотйти стереїти, охороняти 
сокотйтисі стерегтися 
соловіти мутніти (про очі п’яного) 
солоджений посолоджений 
солодьйтко пестл. кохана дівчина 

або коханий хлопець 
соломіць, соломйцю силоміць 
соломййний солом’яний 
соломййнка солом’яний капелюх 
солонйна кулін. сало 
сонічник, соніш ник бот. соняшник 
сопокій, супокій спокій 
сопух важкий дух, сморід 
соровйці соляна ропа, яку 

вичерпують із соляних джерел; 
соляний розчин



соровйчіник образл. житель 
Водишного в с. Білі Ослави 

еорокатий строкатий 
сороківка сорок років; буд. дошка 

завтовшки 40мм; крав, нитки за 
№40

сороччйна маленька сорочка;
сорочечка 

сотати ткац. мотати; розслідувати 
сотатисі мотатися 
сотворіиі сотворіння 
сотенний в ій с ь к іс т о р .  командир 

сотні УПА 
сотик одиниця виміру площі;

площа в один ар 
сотка грошова купюра номіналом у 

сто одиниць; сотня 
сохранйти зберегти 
сп їл й т и  буд. збудувати (про 

невеличку будівлю) 
еп ’ю сплю 
сп ’юх сонько, сплюх 
спадати пропадати (про людську 

красу); про рівень води в річці, 
криниці 

спакувати скласти речі 
спамнітатисі отямитися 
спаньй спання 
спарити відшмагати 
спарш йвіти втратити якість, вид 

(про рослину); захворіти на пархі 
(про коня)

Спаса церк. свято Преображення 
Господнього (19 серпня) 

спасівки, спасові мн. фрукти, які 
достигають до Спаса 

спасіні спасіння 
спаскудити погіршити якість, 

зовнішній вид

спацір, спацьйрка, спаньйрок, 
ш пацір, ш пацьйрка, шпацьйрок
прогулянка 

спацірувати, ш пацірувати
прогулюватися, проходжуватися 

сперед прийм. від 
сперти зупинити 
спертий несвіжий, затхлий (про 

повітря)
спирати зупиняти, стримувати;

забороняти,заперечувати 
спиратисі зупинятися; опиратися 
списатисі зареєструвати шлюб;

розписатися 
спйсуватисі зареєстровувати шлюб 
спитльований змелений на 

борошно вищого гатунку 
спитлю вати змолоти пшеницю на 

борошно вищого гатунку 
спичй спекти 
співані спів, співи, співання 
співанка пісня; коломийка 
співаночка дит. коломийка, пісня 

(часто уживають у коломийках) 
спід низ 
спідний нижній 
спіднйці крав, спідниця 
спідничйна зменш., крав, спідничка 
спіж  чавун 
спіжевий чавунний 
спілний спільний 
спілно спільно 
спірт спирт
спітньйвіти спітніти (про людей);

запотіти (про вікна) 
спіцовка спецодяг 
спйит сплять 
спййчий сплячий 
сплавййти сплавляти 
спласнути зменшитись (про 

набряк)

сплискати зліпити; створити умови 
для товаришування, дружби та 
спільного проживання 

сповіщ ьйти сповіщати 
сповньйгисі сповнятися 
сподйні те, що залишилося на дні; 

осад
еподні крав, штани 
сподньйта, сподніта крав., зменш  , 

дит. штанята 
спозарані спозаранку 
спозівати почати позіхати (кілька 

раз підряд) 
сполокатиеі сполоскатися 
спомин згадка 
споминав"! згадував її 
споминати згадувати 
спомогані надати колективну 

допомогу бідній, хворій людині 
або людині, яка постраждала від 
стихійного лиха 

спорідйти, споріднйти спорядити 
спосіб застосування на важких 

фізичних роботах законів фізики 
(важелів, катків із круглих 
дерев’яних полін та ін.) 

спосібний здатний; здібний 
спотрибйтисі знадобитися 
спохватйтисі раптом нагадатися 
спочйти померти 
спочьйтку, спочітку спочатку 
сгіравпдлйвий справжній (про 

гриб)
справити показати адресу;

відремонтувати 
справййти скеровувати (указуючи 

адресу, місце проживання тощо); 
ремонтувати 

справййтисі, справльйтисі 
справлятися 

справуватисі слухатися

справунок заст. справа 
спрахтикований який має досвід 
спрйкрилосі надоїло 
спритискати примусити, заставити 
спрйходу біля входу 
спрігатисі допомагати один 

одному в оранці, орючи парою 
коней (про тих, хто має тільки 
одного коня); спрягатися 

спрічйсі спрягтися 
спротйвитисі образитися 
спротинутисі, протинутисі 

починати скисатися (про молоко) 
спружйна техн. пружина 
спрьйтаний схований 
спрьйтати заховати 
спрьйток місце зберігання або схову 

предмета; схованка 
спудитиеі злякатися 
спуза пилюка; попіл 
спузарь паст., заст  той, хто 

підтримує у колибі чи стаї вогонь 
спузіний забруднений пилюкою, 

запорошений 
снузіникі мн., згруб. діти, які 

граються у пилюці 
спуск один проворот ключа (про 

замок)
сруб буд. будівля без даху, зруб 
став ставок
ставати зупинятися; вистачати 
ставати на знймку 

фотографуватися 
ставити, класти буд. будувати 
ста вити сі заст. з ’являтися 
стайні здріб. стаєнька стаціонарне 

приміщення для худоби; стайня 
стало вистачило 
стальовий сталевий 
старати дбати 
старезний дуже старий



старецький жебрацький 
стариган старша людина, старець 
стариньй знев. старі батьки 
стариц образл. старцюга жебрак 
старовіцький стародавній 
старосвітський предковічний 
староста обр. чоловік, який виконує 

обов’язки весільного господаря; 
староста 

старцнбта образл. жеброта 
старш ина батьки 
статком присл. багато, рясно 
статний заможний, багатий 
статок багатство 
стахнути згаснути 
стація станція
стая паст, полонинська хата без 

печі; зграя 
стевхати згруб. швидко з ’їсти 
стеклий, стинений скажений; вет.

хворий на сказ 
стерво загибла тварина 
етили на буд. стеля 
стйнути охолоджуватися (про 

страву) 
стиричй стерегти 
стиричйсі остерігатися 
стирньй, стирньйнка стерня 
стйрта скирта 
стирчьйти стирчати 
стичйсі сказитися 
стігатисі обмежувати себе у 

всьому, заощаджуючи кошти для 
досягнення мети; соромитися 

стійка військ., мисл. варта 
стікатисі гратися з гучним сміхом, 

вереском (про дітей) 
стілнйці кухонна дошка для 

розкатування тіста, виготовлення 
домашньої випічки та вареників; 
стільниця

стілчик низенький одномісний 
стілець для сидіння; стільчик 

стовчено на якому випасена 
худобою трава 

стодільчина, стоділчина зменш.
невелика стодола 

стодолищ и велика стодола 
столец стілець; буд. каркас, 

основна частина каркасного 
дерев’яного будинку; лавка для 
сидіння (для кількох осіб) 

стологанено, столочено стоптано 
(про траву та посіви) 

стологанити, столочити витоптати 
(про траву та посіви) 

стольйр, стблір столяр 
стольйрити, столірувати  

столярувати 
стольйрка столярка; столярство 
стольйрні столярня 
сторонський чужий, з іншого села 
сторцак інстр. дерев’яний молот 

для розколювання товстих та 
сучковатих дров та колод 

стбрцом, стбрца сторч, 
вертикально 

сторцувати ставити сторчки 
сточйти з ’єднати 
стбяні стояння 
страж ник заст. дорожний 

робітник, який підтримує у 
належному стані центральну 
дорогу

страж пож арна пожежна команда;
пожежний автомобіль 

страхопуд той, що будь-чого 
лякається 

страш нйй образл. негарний, 
невродливий (про людину) 

стрий брат батька 
стрййна дружина стрия

стрймані витримка; стримання 
стрйчи стригти 
стрйчисі стригтися 
стріббк заст. той, кого найняли 

органи НКВС для виявлення та 
знищення вояків УП А та їх 
прихильників у підпіллі 

стрій, строй, струй лад 
стріл постріл; стрільба 
стрілец військ, стрілець; вояк УГА 
стрільба збр. рушниця; стрілянина 
стрільйти стріляти 
стрімкйй крутий (про берег, 

вершину)
Стрітині церк. Стрітення Господнє 

(15 лютого) 
стрітити зустріти, стріти 
стрітитисі зустрітися, стрітися 
стрічьйти стрічати, зустрічати 
стрічьйтисі стрічатися, 

зустрічатися 
стромінь дуже крутий берег, крута 

гора; стромина 
стругати тесати ножем; очищати 

від шкірки овочі, фрукти 
стругати ріпу кулін. чистити ножем 

сиру картоплю 
етружак, строжак, сінник  

солом'яний матрац 
стружений стомлений 
струнка паст, місце доїння овець 

на полонині 
струпішілий струхлявілий 
струпіш іги струхлявіти 
струцинь кулін. великий весільний 

хліб, випечений з борошна вищого 
гатунку у спеціальній бляшаній 
формі у вигляді тупого ромба 

стрьйхло просохло 
ст у д ен т і холодний 
студинец кулін. холодець

студинб холодно 
студйти охолоджувати 
студінь холод, мороз 
студні глибока криниця 
стулйти зімкнути (губи) 
стус рідк. стусан
стухати гаснути (про гасову лампу, 

багаття, вогонь у печі тощо); 
зменшуватися (про набряк) 

стухнути зменшитися (про набряк) 
сувати водити якимсь предметом 

сюди-туди 
сувати ногами йти, не піднімаючи 

ніг
суватисі повзати сюди-туди (про 

дітей) 
судйти осуджувати 
судия суддя 
сук ліс. сучок
сука образл. гуляща жінка; сука 
сукати скручувати 
сукінчйна крав., зменш, невелика 

сукня
сукньйний сукняний 
сукровиці лімфа 
сукьйнка крав, сукня 
сумерок присмерк 
сумліні сумління 
суниц мн. сунці буд. дерев’яні 

відрізки, якими заповнюють стіни 
дерев’яної будівлі, збудованої в 
слупи  

суньголов стрімголов 
суперниці суперниця 
суплітка проліт в огорожі 
супокій спокій 
сусіда сусідка
еусік скриня для зберігання зерна 
сутич закуток 
сухбзолоч вовняний шнурок, 

обмотаний металевою блискучою



ниткою на верхньому зимовому 
одязі

сухоти мед. туберкульоз 
сухотник образл. туберкульозник 
сухотниці образл. хвора на 

туберкульоз 
сучі суччя
сушинйці т ільки ми. сухофрукти 
сушйці ліс. сухе дерево 
суші суша; посуха 
сфал чувати сфальшувати 
схапати швидко згребти та скласти 

сіно в копиці 
схапуватисі різко вставати 
схильйти схиляти 
схильйтисі схилятися 
схіснувати скористати 
схнути сохнути 
сховзнутисі посковзнутися 
схопйтисі різко встати 
сцапати спіймати 
сцати ссати, смоктати 
сціплий неповороткий 
сцьйпати здоїти 
сцьйти фізіол. мочитися 
счинати заст. починати першим 

роботу
счйститисі вет. позбутися плаценти 

(про корову) 
счьвахкати, счяхкати скосити 
сяко-тако сяк-так

Т
та бака заст. тютюн 
табала, таш ка заст. шкіряна, 

кирзова або зі шкірзамінника 
сумка, яку носять через плече 

табачьйрка,табакьйрка  
табакерка 

таблиці шкільна дошка; таблиця

таде, таде ньи виг. вираз 
заперечення 

тайстра вовняна або полотняна 
сумка, яку носять через плече 

таки, такі, такіж , такжи також, 
теж 

тако отак
таксатор заст. особа, яка 

проводить визначення розмірів 
заподіяної шкоди (про посіви, 
землю тощо) 

таксівка таксі
таксувати оцінювати заподіяну 

шкоду; заробляти, перевозячи 
пасажирів власним автомобілем 

талалайство заст. непотріб;
безпорядок 

таланник бідний, убогий чоловік 
талапати іти поволі болотяною 

дорогою чи стежкою 
талапатисі, таляпатисі хлюпатися, 

плескатися 
таліян , таліяниц заст. італієць 
таліянка заст. італійка 
таліянський італійський 
талю вати рівно складати, 

припасовувати 
там ни там дуже рідко (про сходи 

рослин, про малий урожай 
фруктових дерев тощо) 

там ичка, тамо, отам тамечки 
тамтого минулого 
тамтой минулий 
таний дешевий 
таниц танець 
таніти дешевіти 
тано дешево 
танчи дешевше 
танш ий дешевший 
тарадайка знев. старий віз або 

автомобіль

тарахкотіти тарахкати; згруб 
голосно говорити 

тарйфа таблиця, панно 
таріль мн. тарелі тарілка 
тарниці заст. дерев'яне сідло 
тартак, фірас лісопильня;

лісопильна рама, пилорама 
тасьма крав, гнучкий кравецький 

метр
тафгйбиль стол., інстр. рубанок, за 

допомогою якого виготовляють до 
дверей тафлі 

тафлі мн. тафлі стол. деталь 
дверей, інколи дверної скриньки; 
ліс. дерев 'яний жолоб (із букових 
дощок), що є складовою частиною 
ризів, якими згори спускають 
колотиці 

тафльові зроблені із тафель (про 
двері)

тахнути гаснути (про гасову лампу, 
вогонь) 

гаца піднос
тачілка качалка для розтачування 

тіста чи прасування білизни 
тачьйти кулін. розкачувати тісто; 

заст. прасувати білизну за 
допомогою качалки та маглюниці 

ташка заст. сумка 
тварь заст  обличчя 
гвердушка скоринка (хліб) 
тевхати, халасувати згруб.

жадібно, швидко і багато їсти 
тевхнуло згруб. кинуло кимось 
телипинь недоумкувата людина 
тельбух образл. живіт 
темний незрячий 
темніва, темінь, темріч темнота 
генькані дзенькання 
тенькати бити металевим 

предметом по металу; дзенькати

тенький дуже великий 
терка тертка
терлиці пристрій для переробки 

стебел конопель та льону 
терло місце відкладення рибою 

ікри і ї ї  запліднення 
герно бот. терен 
терти колопні переробляти 

відмочені стебла коноплі на 
волокно

тертисі нереститися (про рибу) 
тертиці буд., заст. обрізна товста 

дошка
терчіник кулін. випічка із тертої 

картоплі; дерун 
терьх заст  важка ноша 
герьханити заст. важко нести 
тесані буд. тесання 
тета сестра матері або батька; гітка 
течка портфель 
гещі теща
ти діалектна форма зворотнього 

займенника «тобі»; ті, тії, оті 
тйбель буд. дерев 'яний кілок, яким 

скріплюють у стіні бруси, плини ці 
(про дерев'яну хату ) 

тилембатисі теліпатися 
тилепати, тилііш уваги грясти, 

теліпати 
тилепатиеі теліпатися 
гилйнка муз. гуцульський 

музичний духовий інструмент 
тилйці телиця 
тиліфон телефон 
тильй теля
тильйгник паст, загорода для 

телят 
тильйчий телячий 
тйнати кусатись (про комах)



тинкувати заліплювати вапняним 
або глиняним розчином щілини (у 
стіні, печі); тинькувати 

типерка зараз, тепер 
типлйці природне джерело, у 

якому не замерзає вода; теплиця 
типтилйти знев. говорити про щось 

монотонно, набридливо, довго 
тир рідкий мазут 
тйрба анат. людська кров 
тиребити відокремлювати насіння 

від стебла (про зернові, коноплі, 
льон, мак) 

тирепка заст. жіноча сумка 
тирлйбайло знев. стара автівка, 

старий велосипед тощо 
тирльйнка бот. дика слива з 

плодами круглої форми 
тирміті відходи від переробки 

сухих стебел коноплі та льону 
тирпец терпець 
тирпіні терпіння 
тирпййчий терплячий 
тирувати змащувати мазутом 

гонтове покриття або інші 
дерев'яні конструкції 

тирьханити згруб. важко нести 
тис стискав 
тисак великий ніж 
тйсічі числ. тисяча 
тиснути стискати 
тисовий ліс. зроблений з рідкісного 

хвойного дерева тису 
тйти рідк. поправлятися, жиріти 

(про людей і тварин) 
титиріти отетеріти, зацепеніти 
тйфус мед. тиф 
тихонько тихенько 
тйцьнути ткнути 
тичй текти
тйчити тичкувати квасолю

ті тебе (діалектна форма 
зворотнього займенника тебе) 

тіда, тіда-ріда, туда, туду  
уживають для дотримання рими у 
гуцульських коломийках 

тілько тільки
тім иниці захисне покриття шкіри 

на потилиці у маленьких дітей 
тім увати, тьйм ити, кьймити  

пам’ятати 
тіна тінь 
тітю н тютюн
тічка передня або задня частина 

воза; мисл. час парування звірів 
тк аї ткац. тче
тканьй ткання; ткацтво; нитки в 

клубках для ткання полотна 
(поперечні нитки) 

тлум ак, тлумач заст. перекладач 
тлумачити пояснювати 
тлустий повний, вгодований, 

товстий 
тльи ентом. тля 
то те
то ми сі розходит це мене цікавить;

маю до того відношення 
тов, тотов тою 
товар велика рогата худоба 
товаріта т ільки мн. худібка 
товмасити гамселити 
товпа товпище 
товчй товкти (горіхи, варену 

картоплю, часник тощо) 
товчйсі довго і неспокійно сидіти у 

дорослих на колінах (про дітей) 
тогдй тоді
тогідний минулорічний, торішній 
тогідь минулого року 
тожи також, теж 
тологанити, толочити топтати 

(посіви)

толока колективна безоплатна 
допомога друзів, сусідів у 
виконанні фізичних робіт; паст. 
громадське пасовисько 

томой тому 
тончи тонше 
тонний тонший 
тонюнький дуже тонкий 
топані, тупані тупання 
топір, топірец, бартка дерев’яний 

або металевий топірець з довгою 
ручкою, прикрашений орнаментом 
(різьбою, інкрустацією деревом 
або кольоровим металом) 

гопірчйна здріб. топірець; маленька 
сокира

топка кулін. міра об'єму вивареної із 
соровиці кухонної солі, що 
дорівнює одній склянці, 
перевернутої уверх дном, у 
засушеному стані ( без склянки) 

топорйщ и дерев'яний держак 
(рукоять) сокири 

торбейник образл. жебрак 
торгані сіпання 
торгаги сіпати 
торгнути сіпнути 
торговиці частина базарної площі 

для продажу худоби 
торкати легко стукати (у вікно, 

кімнатні двері тощо) 
торкотайло, торкотлйвий образл.

балакучий 
торкотіти утворювати дрібні, 

сильні звуки; торохтіти; образл. 
багато говорити, не даючи іншим 

тормосити, тормош итн, торсати  
сіпати, старатися відчинити; 
термосити (про зачинені двері) 

тосі дит. уживають для спонукання 
немовляти плескати в долоні

гота та 
тотй, тоті ті 
тото ото; то
тпр-ру виг. стоп (команда волові, 

корові, рідше коневі) 
тпрус, тпруса виг. уживають, 

проганяючи котів 
трабувати рідк. пробувати 
травити цькувати 
тран риб'ячий жир 
транжйрити неекономно 

витрачати (про гроші та майно) 
трапом підтюпцем (про коня) 
траскати ляскати, плескати (у 

долоні); бризкати 
тряснути вдарити долонею;

бризнути(болотом) 
тратити витрачати; страчувати, 

знищувати 
тратовар тротуар 
тратувати топтати ногами (про 

велику рогату худобу та коней) 
трафилосі сталося, трапилося 
трафити трапити; вцілити, влучити 
графи гисі трапитися, статися 
графййїсі трапляється 
графййлосі, трафльйлосі 

траплялося, попадалося 
трафййти влучати 
траф ййгисі траплятися 
графунок пригода, випадок 
грахтувати пригощати 
трацька пила інстр. дворучна пила 

для ручного поздовжнього 
розпилювання колод та протесів на 
пиломатеріали 

грач мн. трачі робітник, який 
здійснює ручне поздовжнє 
розпилювання колод та протесів на 
пиломатеріали



трачка буд., ліс. риштування для 
ручного поздовжнього 
розпилювання колод на 
пиломатеріали 

третин третій 
триби мн. шестерні, зубчата 

передача 
тривкий витривалий; кулін.

калорійний (про їжу) 
трйдухі мед., рідк. бронхіальна 

астма; дихавиця (у дітей) 
трилійон числ. трильйон 
тримати вигодовувати, доглядати 

(про худобу); тримати голову (про 
немовля); бути одруженим 

тримати до Хрнсту обр. бути 
хрещеним батьком (матір'ю) 

тримбіта муз. гуцульський духовий 
музичний інструмент 

тримбітати грати на трембіті 
трйна подрібнені залишки сіна 

разом з насінням різнотрав’я 
тринаціть числ. тринадцять 
триндіти говорити неправду, 

розповідати якісь небилиці 
трйнькати, трінькати  

непрофесійно грати на музичному 
інструменті; неекономно витрачати 
(про гроші та майно) 

трипета бот. осика 
трипипйрка випадок; клопіт;

бійка, сутичка 
трипіцкатисі пручатися, 

вириватися (про живу рибу) 
трйціть числ. тридцять 
трипьйтка тридцять років (про 

вік); буд. дошка завтовшки 30мм; 
крав, нитки за № 30 

трійці церк. підсвічник на три 
свічки 

тріло отрута

тріпати вибивати з килима пилюку; 
трясучи, позбуватися пилу (про 
одяг, постільну білизну) 

тріпатисі вириватися з рук (про 
малу худобу та рибу) 

тріпнути кинути об землю 
трісинйці трясовина 
тріскатий який з вилупленими 

очима; витрішкуватий 
трістй трясти 
трістйсі трястися 
тріщ ьйти тріщати 
тровйти цькувати (про собак) 
троїти труїти 
троїтисі труїтися 
трощ йти дуже швидко їсти 
трубйти подавати звуковий 

електричний сигнал (про 
автомобіль) 

трудний стомлений 
труж датисі не знаходити собі 

місця, переживати, мучитися 
думками; мучитися у хворобі 

трунова труна, домовина 
трунок анат. шлунок 
трупіна стовбур дерева 
трупіш іний, трухлівий трухлявий, 

спорохнявілий 
трупіш іти трухлявіти 
трупцю вати тупцювати 
трусок дрібні тріски 
трусь-трусь виг. уживають, 

підкликаючи кролів 
трутити штовхнути; позбутися 
тручьйти штовхати 
тручьйтисі штовхатися 
трьйсти трясти 
трьйстиеі, трістйсі трястися 
тугий рік голодний рік 
туго важко, скрутно 
тугота туга

тульйти ту лити 
тульйтисі тулитися 
тулька іхт. кілька (риба) 
тулю нькатисі дит. обніматися, 

притулюючись обличчям одне до 
одного

туман образл. дурень, недотепа 
тупак образл. розумово відсталий 

чоловік 
турба, турма зграя; отара 
турлигати, турлиганити смоктати 

(про немовлят та маленьких 
тварин)

турнути звільнити з посади або з 
роботи

турок недоумкуватий чоловік 
турш , турш ук, турш ьйк ліс. 

молоде високе дерево (перев. 
букове) 

тутка тут
тучі хмара, буря, гроза 
тхаті додому 
гьйма пам'ять 
гьймити пам'ятати 
тюті, тютінька дит., пестл. курка 
тю-тю-тю виг. уживають, 

підкликаючи курей

У
У в
у долйну присл. з ім. у долину 
у кочиргах поблизу печі, біля 

порога, де стоїть кочерга 
у штйри очи уживають при 

таємних перемовинах двох осіб 
убері заст., рідк. одяг 
убирати одягати; прикрашати (про 

ялинку) 
убори т ільки мн. вишукане 

вбрання; багато вбрання 
убране вбране

уважьйти поважати; бути 
уважним; берегтися 

уверьх угору 
уверьху уверху 
увйдітисі побачитися 
увильйтисі ухилятися 
увильнутисі ухилитися 
увихатисі дуже швидко щось 

робити, квапитись із роботою 
увійтй оселитися в новозбудованій 

хаті
увййти знесилитися 
уговтувати утихомирювати, 

приборкувати 
угорнутиеі одягти на себе верхній 

одяг
угору присл. угору 
уднйну удень 
удолйну присл. униз 
узброєний озброєний 
уздріти побачити 
узір узор
узлостило розізлило 
узьму візьму
уймйти зменшити надій молока; 

позбавити корову молока за 
допомогою чарів 

укіс кількість скошеного за певний 
час

у корма їжа під час доїння (коли 
корова не хоче пропустити 
молоко) 

укригьй укриття 
укрутйги щось роздобути; усукати 

мотузку; зірвати різьбу 
уна вона 
унй вони 
уно воно
уногди, уногдички недавно, 

нещодавно 
уночй вночі



упаднйй стомлений або хворий 
уповні із повним відром 

(уживають, коли переходять 
комусь дорогу); уживають, коли 
настав повний місяць 

управльйтн, управйі'лті обзивати 
когось; управляти, керувати 

упрати ірон. вдарити когось 
упрігати запрягати 
упріж кінська збруя, упряж 
упругнй твердий 
упущений брудний, неохайний, 

недоглянутий 
урвати чести прилюдно образити, 

зганьбити 
урватнсі розірватися, відірватися, 

порватися 
урйнилосі вет. післяродовий 

м асти т(про корову) 
урід уряд 
урідовці урядовці 
урідувати керувати, 

розпоряджатися 
урьйдник урядник, службовець 
усилувати примусити 
усіякий усілякий 
усіяко усіляко
ускакуватисі зменшуватися від 

прання та сонячних променів (про 
тканину) 

ускочитисі зменшитися під дією 
води чи інших речовин (про 
тканину) 

успід униз 
у споду унизу 
устарати придбати 
устиричй устерегти 
уеьи уся
утворений відчинений 
утворити відкрити 
утворьйти відчиняти

утертисі витертися 
утримані утримання 
утьйти врізати 
ухвота охота
ухильйтисі, ухільйтисі ухилятися 
уявльйти, уявййти уявляти 

ф
фаєрмур буд. вимурувана з цегли 

стінка (де планують піч) у 
дерев'яній хаті 

файка заст. люлька 
файненько гарненько 
ф айнесинький гарнесенький 
ф айнесннько гарнесенько 
ф айний гарний; добрий 
файніщ ий гарніший 
файно гарно, прекрасно, чудово, 

добре
файньоха ірон. красуня 
ф айроит кінець роботи 
файфоровий фарфоровий, 

порцеляновий 
ф айф урок деталь люльки, яку 

заповнюють тютюном 
фала хвала 
фалаш  рідк. ніж 
ф алаш увати різати великими 

шматками 
фалди крав, складки на жіночому 

одязі; гофри 
фалйти хвалити 
фалйтисі хвалитися 
ф алі заст. хвилі на гірській річці; 

сильний густий дощ, що пройшов 
смутою; буря 

фалч фальш 
фалчйвий фальшивий, 

несправжній; підлий, безчесний 
фалчувати фальшувати 
фальба хвальба

ф альбанок полиця для інструменту 
(про майстерню) 

фамілія родина; прізвище 
фаміліянт родич 
фана заст. прапор; церк. хоругва 
фардигувати заст. курити 
фарисей підла продажна людина 
фарнути, парнути поцупити, 

вкрасти 
фасолі бот. квасоля 
фасольйнка бот. гичка квасолі 
фастригувати крав, зметувати (про 

тканину або виріб із тканини) 
фасувати заст  безплатно 

отримувати належні продукти, 
взуття, спецодяг (про робітників та 
службовців); сортувати, виділяти 
за нормою 

ф асунок заст. належні речі, які 
безплатно отримує робітник чи 
службовець для виконання своїх 
обов’язків 

фацарний згруб. неслухняний, 
збиточ н ий, злоді й ку ватий 

фаціят буд. бічна сторона даху 
фашині невелике гілля з листям;

в'язанка хмизу 
фе виг уживають для 

засоромлювання (перев. дітей та 
підлітків); не можна, годі 

Федириха дружина Федора 
фейс обличчя 
фель порода (про худобу) 
фельц стол. прямокутний паз у 

виробі з дерева; четверть 
фельцгибиль, фельцівнйк стол 

рубанок, за допомогою якого в 
дошці роблять фельц  

фертик кінець 
фершлюс збр. затвор (про 

вогнепальну зброю)

фестунг сільська молодіжна забава 
(фестиваль) 

филон церк. фелон 
фиркати різко махнувши рукою, 

змести чи відкинути якийсь 
предмет; бити задніми ногами 
(коні); неввічливо вести розмову 

фирминтація бродіння 
ф ирфляш і баклага 
фист сильно, дуже 
фйци тонкі онучі 
ф йцкати бити задніми ногами 
фівка, ф івкавка, фівкало свисток, 

свищик 
ф івкати свистати у свисток 
фіга дулі
фіглі тільки мн. витівки, жарти, 

хитрощі
фіґлю вати жартувати, хитрувати 
фігляр жартівник 
фікса зубний протез із металу 
філйна похресник чи похресниця 
філякір бричка, карета, кінний 

екіпаж
ф ільварок панський маєток із 

господарчими будівлями 
ф ільоговий фіолетовий 
фіра віз, підвода; міра сіна, снопів, 

гною, дров тощо 
ф іранок тюль, занавіска, фіранка 
фірман візник, кучер; той, хто 

править кіньми 
фірманити доглядати й правити 

кіньми
фірманка робота з перевезення 

вантажів кіньми, догляд за кіньми 
фіртка хвіртка 
фіет хвіст; одиниця кількості 

худоби
ф ітькати свистати в пальці



фіфа, фіфка знев. горда, 
самовпевнена. чванлива дівчина 

фіфак, фіфака несерйозний 
чоловік 

фішка анат. анус 
флейші жирне м'ясо 
флйнькати знев. плакати 
флуд замкнутий, нетовариський 

чоловік
флюра, фойда заст., знев. повія 
фляцкавка негода 
фляцкати бризкати рідким 

болотом; легко вдаряти рукою; 
падати (про дощ та мокрий сніг); 
хляпати, ляпати; знев. невміло 
куховарити 

фльйкі тільки мн. внутрішні органи 
тварини; фляки 

фльйшка здріб. фльйш ечка, 
флішйна, фліщ йнка пляшка 

фодографуватиеі фотографуватися 
фолькатн, фолькотіти булькати 

під час кипіння; багато говорити, 
розповідати нісенітниці 

форкотіти форкати 
формувати заст. намовляти, 

підбурювати 
форост сухі гілки без хвої 
фоса канава, рівчак 
фостатий хвостатий 
фоетач, фостачка пластикова, 

металева або дерев'яна каструлька 
з довгою ручкою для начірпування 
води 

фош кати сопіти 
фоя ліс. хвоя
фраїр самовпевнений хлопець, 

задавака 
фрай воля, свобода 
франца мед. сифіліс 
фрасований заст. прасований

фрасувати заст. прасувати 
ф рела, фрілка муз. гуцульський 

духовий музичний інструмент; 
сопілка без денця 

ф ризієр, фрйзір перукар 
фризієрні перукарня 
ф ризура зачіска 
фуг інстр. різець для вибирання 

паза при виготовленні гонти 
ф уждилйти сильно віяти; сильно 

палахкати 
ф узія збр. рушниця 
ф ундувати жертвувати на щось 

гроші і платити за когось 
фунт заст. вага масою 0,5 кг 
ф унтівка сорт груші 
фураж сухий корм для худоби 
фурнтн жбурнути 
фуркало повітряний гвинт,вітряк;

знев. легковажна людина 
фуркати пурхати (про пташок) 
фур-р виг. уживають для імітування 

злету дикої пташки 
ф урнути жбурнути 
фурт заст. постійно, часто, раз у 

раз, завжди 
фуруватиеі заст. злитися 
ф урьйти, шпурьйти жбурляти, 

кидати 
фурьйтисі жбурлятися 
фуе осад
фустйнка здріб. хустинка 
фустиньйнка знев. стара хустка 
фуетка, фустйна крав, хустина 
футир заст. харч 
футир-торба мішок, сумка для 

харчів(про  коней) 
ф утрйна, обличка буд. накладна 

планка для обрамлення дверей, 
вікон

футро крав, хутро, підкладка

футрувати крав, підшивати хутро 
або підкладку; харчувати 

футруватисі добре харчуватися 
фуфила, фуфилиці завірюха, 

метелиця 
фучьйти заст. гніватися

X
хавкати,г авкати, гапукати

образл. кашляти 
халасувати образл. швидко їсти 
хамладжі дрібне гілля, яке 

принесла повінь 
хамулінка кулін., заст. рідка страва 

із зварених яблук і слив, часом з 
додаванням кукурудзяної муки 

хандолй старе, зношене взуття 
хап виг. уживають, щоб 

продемонструвати сам процес 
хапані хапання 
хапнути схопити 
хаптурй обр. процес дарування 

дітям у Страстний четвер 
перепічок  

хараман заст. ошуканець 
харапутно негарно, непривабливо 
хараш іти каструвати малих 

поросят (про самців) 
харі .згруб., образл. обличчя 
харкані харкання 
харкотйні харкотиння 
харкотіти хропіти 
харч їжа, харчі 
хата буд. будинок; кімната 
хатй тільки мн. будинки; багато 

кімнат 
хатйщи велика хата 
хатищн місце, де стояла хата 
хатнйй той, хто живе в цій хаті; 

хатній

хатні тільки мн. міжкімнатні (про 
двері)

хатчйна зменш, невеличка хата; 
хатка

Хащі геогр. присілок у с. Білі 
Ослави 

хіднйк тротуар 
хілітати, хилітати, холітати 

хилитати 
хільйтиеі, хильйтисі хилитися, 

нахилятися 
хіснувати використовувати, 

споживати (про продукти 
харчування) 

хі-хі виг. уживають під час сміху 
хіхікати хихикати, сміятися 
хлйпати ірон. жити 
хлиптатн, хлистати згруб. швидко 

пити
хло зверт. чоловіче 
хлоп чоловік, мужчина 
хлопиц хлопець 
хлопййний дужий, міцний (про 

чоловіка) 
хлопськйй чоловічий, мужицький 
хлопчьй, хлопйй хлопчина, хлопча 
хлопчьйчий хлопчачий 
хльопати хлюпати 
хльопатисі хлюпатися (про 

рідину); уживають, коли взувають 
завелике взуття і воно не 
тримається на ногах; хитатися (про 
ручку молотка, держак сапи тощо) 

хляпані хляпання 
хобта бот  бузина трав'яниста 
хованка дитяча гра 
ховзаика ковзанка 
ховзатиеі, спускатиеі ковзати 
ховзкйй слизький 
ховзко слизько



хбвшні заст. невеличка забава з 
ознакою розпусти; знев. розпусна 
компанія 

хбджіні ходіння
холод здріб. холодок тінь, затінок 
холоднечі холоднеча 
холбшні заст., крав, чоловічі штани 

з грубого домотканого сукна 
хольйва халява 
хольйра мед. холера 
хольйрний цвйнтар місце 

захоронення тварин, які загинули 
від якоїсь хвороби 

хорбак заст. хребет 
Хорбака геогр. назва урочища у с.

Білі Ослави 
хбрий хворий 
хорбба хвороба 
хороблйвий хворобливий 
хорувати хворіти 
хосен користь, вигода 
хосьту, хусьту виг. уживають, 

підкликаючи собак 
хоть хоч, хоча 
хотьйт хочуть
хбхати хухати, спеціально дихати 

на щось (на руки, вікно) 
храбуст залишки листя капусти 
храмати, храмульйти, кривульйти  

кульгати, шкутильгати 
храп охота, потяг, бажання 
хрінь бот. хрін 
хробак черв'як 
хрунівствб заст. зрадництво 
хрунь лат ., заст. підла та безчесна 

людина; запроданець; виборець, 
який продає свій голос 

хрупати хрумати 
хрьищ хряш 
худорльйвий худорлявий 
худьйк образл. худий чоловік

хьйба заст. програш 
хьибувати не вистачати, бракувати 
хьйріні згруб. спання 
хьйріти згруб. довго спати

ц
цабе виг. праворуч (команда волам 

або коровам ) 
цал міра довжини, що дорівнює 

одному дюймові (25,4 мм) 
цалевий дюймовий 
цалий цілий
цалівка заст. дошка товщиною в 

один цал 
цалкбм цілком, зовсім 
цапати хапати 
цапіна інстр., ліс. дерев'яний 

важіль із загнутим металевим 
кінцем для поздовжнього 
пересування колод та обертання їх 
навколо осі 

цапнути хапнути 
цапнутисі хапнутися 
цапок мисл. самець, сернюк 
царапатисі дряпатися; лізти вгору 
царина околиця, край села; 

місцевість за селом, де пастух 
збирає худобу; необроблюване, 
поросле травами поле; сіножать, 
пасовище, город, більший кусок 
поля; пасовище, що знаходиться 
далеко від хати; долина 

Царйнка геогр. назва кутка у с. Білі 
Ослави; сіножать при садибі 

царок перегородка в стайні для 
телят або поросят; відгороджене 
місце в підвалі (окремо для 
картоплі, буряків, моркви та ін.) 

цвйрок сосок (про жіночі груди)

цвйстн цвісти, розквітати; ірон. 
пліснявіти (про продукти 
харчування) 

цвіклі, цвйклі кулін. тертий 
столовий буряк із хріном, цукром, 
оцтом та сіллю; приправа для 
м'ясних виробів та холодцю 

цвірінькати співати (про диких 
пташок)

цвіркати, чвіркати плювати крізь 
зуби

цебрик зменш , невеличкий цибер  
цент заст. міра довжини в один 

сантиметр 
центре центр
цепкати, цвікати заст. дорікати 
церькати, цйркати видоювати 

залишки молока 
цєркова, церькова, неркова

церква
ци чи; виг. уживають, підганяючи 

кіз
цибер велика низька дерев'яна 

посудина для прання білизни, 
купання, годівлі великої рогатої 
худоби

цибиніти, цибинйти рідк. струмити 
(про рідину) 

цибулйні цибулиння 
цибулі цибуля 
цибух чубук (деталь люльки) 
циганити випрошувати, 

видурювати (матеріальні цінності) 
циганський міх ковальський міх 
циганчук циган - підліток 
цигйкати, цигікати непрофесійно 

грати на скрипці 
циглбвий буд. викладений із цегли, 

цегляний (про будівлю); 
цеглястий, жовто-червоний (про 
колір)

цигблні, цигбльні цегельня 
цидулка шпаргалка; записка 
цизорик заст. кишеньковий 

складний ножик 
цйкати давати потрошки, малими 

порціями 
циліндир скло до гасової лампи та 

переносного гасового ліхтаря 
циліський, ціліський цілісінький 
цимбалістий музикант, який грає 

на цимбалах, цимбаліст 
цимбрйна мн. цимбрйні дерев'яні 

або кам'яні стіни криниці; верхнє 
бетонне кільце криниці, яке у його 
верхній частині має розширення; 
цямрина 

цинтомйтир заст. сантиметр 
цинтбрія бот. дика лікарська 

рослина; золототисячник 
цинтрифуга, цинтрофуга апарат з 

механічним або електричним 
приводом для перегонки молока в 
домашніх умовах; перегнане 
молоко

цинцура заст. людський осуд 
цинцирувати заст. осуджувати 
1ДИПИНІТИ мерзнути 
цирета, цельта клейонка 
циретовий пошитий із цирети 
цйркати тонкими короткими 

струйками доїти корову, козу, 
вівцю

циркбвний брат член церковного 
комітету 

цирувати крав, зашивати (на 
швейній машинці) 

цисе це, оце 
цисі ці, оці, оцій 
цисю оцю 
цисьй, цьи ця 
цитрйна лимон; цитрусові



цівка ткац. деталь, що входить у 
комплектацію ткацького верстата; 
тонкий струмінь води, або якої- 
небудь рідини 

цівкати пищати (про маленьких 
курчат) 

цікавий цікавий; веселий, 
працьовитий, енергійний 

цілец глибокий сніг, по якому ще 
ніхто не ступав; цілець 

цілісько, цілюсінько цілісінько 
цілювати, цьомати цілувати 
цілю ватисі, цьоматисі, цьомкатисі 

цілуватися 
цільйти ціляти 
цільйтисі цілитися 
цільований цілований 
цільовані цілування 
цімент цемент 
цімес найкраще, вищий сорт 
цінгель збр. спусковий гачок (про 

стрілецьку зброю) 
цінґєр, цін гір заст. годинникова 

стрілка 
ЦІННОСТІ! ціннощі 
цінувати слюс. паяти (лудити) 
цінькало муз. загнутий із дроту 

гачок, яким ударяю ть об мідну 
таріль (про гру на бубні) 

ціпйлно довга ручка від ціпа 
ціпка, ціпонька п е с т л д и т .  курка, 

курча 
ціпкйй міцний 
ціпко міцно
цісарка центральна дорога, 

гостинець; орн. цесарка 
цісарь істор. цісар 
цісі ці
ціхати, заціхувати повторюючи 

«ціхо», заставляти замовчати 
ціхо цить; тихо

ціхувати ліс. клеймувати дерева, які 
підлягають вирубці 

ціцьката яка має великі груди (про 
жінку)

цокатисі, чокатисі стукатися 
чарками (при горілці) 

цол, цалі заст. міра довжини в 
один дюйм (25,4 мм) 

цоркати стукати (у вікно) 
цоркотіти цокотати (про горіхи) 
цоф атисі, цофнутисі заст.

податися назад, відступати 
цуг повітря, протяг 
цуговий мн. цугові обр. уквітчаний 

штучними квітами та прикрасами 
для обслуговування весільного 
обряду (про коня) 

цукерок цукерка 
цукрйці мед. цукровий діабет 
цукрівка сорт ранніх груш 
цупкати підстрибувати (про 

козенят); повдаряти взуттям під 
час танцю або морозу 

цур тобі й пек, цур їму й пек, 
цураха виг. згинь (уживають, 
виражаючи досаду, невдоволення, 
страх)

цуриц, цурис суперечка 
цурі, кацурі дрантя 
цурік виг. назад (команда коневі) 
цурікнути дати трохи назад 
цьвик цвях 
цьвйчок здріб. цвяшок 
цьи, цісьй ця 
цьйпати доїти 
цьйцька анат. цицька 
цьомпиль, цьомпіль льодяна 

бурулька 
цьомплик, цьомприк гострий 

кінчик

цьоні, цьонька дит., пестл. свиня, 
свинка

цьопчикі, чопчикі в'язане або 
пошите із м'якої шкіри взуття для 
немовлят 

цюкати дрібно рубати сокирою 
тонкий хворост і хмиз 

цюндравий, цюравий, дрантивий  
подертий, дірявий, обірваний 

цюняти дит. пісяти 
цюркало облаштоване джерельце 

води; дерев'яний жолоб, по якому 
стікає джерельна вода 

цюці дит. цукерка, шоколадка, 
цукор тощо 

цяпку трошки
цятка крапинка, крапка, плямка 

Ч
чавун заст. великий чавунний 

горнець 
чалапати іти поволі густим 

болотом або по мокрому снігу 
чаплі чапля
чвертка міра об'єму рідини, яка 

дорівнює 250 г; чверть 
чвертковий 250-грамовий (про 

посудину) 
чвіркати чавкати, чвакати; 

утворювати звук, йдучи болотом; 
плювати крізь зуби 

челідь мн. жінки
челюсти частина отвору у комені 
челюсть щелепа 
черва т ільки мн. личинки бджіл 
червйщи великий живіт; черевище 
черво анат. черево, живіт 
черип буд. черепиця 
Чертіж геогр. назва урочища в 

с.Білі Ослави; поляна в лісі, 
галявина на зрубі

черькати перекреслювати, 
зачеркувати написане; черкати; 
різко хапати за груди (про бійку) 

чесані чесання
Чесного Хреста церк. Воздвиження 

Чесного Хреста (27 вересня) 
чигати скрите бажання чимось 

заволодіти або зробити комусь 
щось погане 

чйколонок мн. чйколонкі анат.
зап'ястний суглоб пальця руки 

чикрйжити підстригати волосся 
чилідйна жінка 
чимиргєс ж арт . спиртне 
чимирйці бот. отруйна трав'яна 

рослина 
чиму чому
чинйтисі вдавати, робити вид; мед.

починати наривати (про чиряк) 
чйноватий заст., ткац. витканий 

спеціальним методом для пошиття 
скатертин, ряден та рушників (про 
полотно)

чйноваті заст., ткац. метод ткання 
(ряден, скатертин, рушників) 

чипйги тільки мн. деталь плуга;
ручиці для управління плугом 

чипілик маленький тупий ножик 
чипіль тупий ніж 
чипірнатий клишоногий, 

кривоногий 
чиповзати, гукатисі, юрзагисі 

лазити, неспокійно сидіти чи 
лежати, товктися 

чир кулін. зварена на воді рідка 
каша з кукурудзяного борошна 

чирвак зоол. черв'як 
чирвоньйк молодий, з рум'янцем 

на лиці чоловік; гриб підосиновик 
чирвоньоха молода, з рум'янцем на 

лиці жінка



чирвоточина численні дрібні 
отвори, створені червами (про 
дерево)

чирена заст. пластини ручки ножа 
чиривінка мед. діарея; дизентерія 
чирипййний глиняний посуд 
чирипййний глиняний, череп'яний;

покритий черепицею 
чирін розпечені вуглини, жар 
чирінний, чірінний корінний зуб 
чиснйк, чиснок бот. часник 
чйсниці заст., ткац. міра ниток для 

ткання, що дорівнює трьом ниткам 
на мотовилі 

чйсто зовсім, цілком 
чистований пригощений 
чистувати пригощати 
чистюлі людина, яка любить 

чистоту; педант 
читальні читальня; заст. сільський 

клуб 
чйтані читання 
читверь четвер 
чйхавка, чмйхавка періодичне 

чхання 
чйхати, чмйхати чхати 
чйхнути, чмйхнути чхнути 
чіє чиє 
чії чиї 
чій чий
чільйдник заст. підсобний 

робітник 
чімхати ліс . обрубу вати сокирою 

сучки та гілля на стовбурі 
зрізаного дерева 

чіп дерев'яна пробка для 
закупорювання дерев'яної бочки 

чіпати чіпляти 
чіпатисі чіплятися 
чіпіти довго чекати; сидіти 

навпочіпки

чіпнутисі вчепитися 
чіпурдати, чипірдати іти дрібними 

кроками; ірон. починати ходити 
(про малих дітей) 

чірьйк мед. чиряк, фурункул 
чісй мн. часи, роки 
чіснйй той, який своєчасно 

народився (про немовля) 
чісом часом 
чістйти частити 
чісувати заст. очікувати (на 

пологи, смерть); заст. конати 
чітйна ліс. хвоя
чітувати підстерігати, чатувати 
чіхавка сверблячка; згруб. клопіт 
чіхати чухати 
чіхатисі чухатися 
чіхрати ткац. очищати волокно 

льону чи конопель від терміття; 
розчісувати 

чічі,чічка, чічька бот., здріб., дит. 
квітка

чічіний дит. дуже гарний;
уквітчаний, квітчастий 

чія чия
чмакати плямкати (губами) 
чоботйщ і старі чоботи; чоботи 

дуже великого розміру 
чоботьйта чоботи маленького 

розміру; чоботята 
човник ткац. деталь ткацького 

верстата 
човхані ковзання 
човханка ковзанка 
човхати, човгати ковзати (ногами) 
човхатисі згруб. ковзати 
чокан, джоґан інстр. кирка, кайло 
чоканка інстр., ліс. вузька 

видовжена сапа для посадки лісу 
чоканювати копати чоканом  
чокарйстий строкатий

Чорний геогр. скорочена назва с.
Чорний Потік 

чорнйці бот. ожини (ягоди) 
чорніва чорні хмари перед грозою 
чорньйвий чорнявий 
чорньйни ет ногр ., образл. жителі с.

Чорний Потік 
чорньйнський, чорнопотіцький  

етногр. житель с. Чорний Потік 
чортейник згруб. неслухняний 

підліток
чубок чуб; верхівка предмета; пір’я 

на голові (про деяких птахів та 
окрему породу курей) 

чудасія чудо-диво 
чудернацький чудодійний 
чудуватисі дивуватися 
чужинька дит. незнайома людина 

(уживають для залякування малих 
дітей)

чужйтисі поводитися як чужий, 
сторонитися своїх 

чужоложити зраджувати (про 
подружню зраду) 

чужосторонський чужосторон н ій 
чукуляда шоколад 
чумайдан валіза 
чуні гумове взуття; калоші 
чупасом силоміць 
чупир чуб,чуприна 
чупрй густа трава, яка росте в 

зрубі, після вирубки лісу, придатна 
для корму худобі; залишена трава 
після неякісного косіння 

чутисі почуватися 
чутка поголос
чуткйй смердючий, з відчуттям 

неприємного запаху 
чуть ледь 
чутьй чуття 
чуть-чуть ледь-ледь

чуфлйнок інстр. металевий клин з 
отвором, який забивають в колоду 
для транспортування її волоком по 
землі 

чухані чухання 
чьвакати ступаючи по рідкому 

болоті, утворювати звук 
чьвахнути вдарити батогом;

вдарити долонею по обличчю 
чьйбрик бот. чебрець 
чьис час
чьйсом часом, іноді, інколи 
чьйтавий р ід к , заст. сильний 
чьйтами заст. періодично 
чьомпас вершина гори 
чяпати, чямкати плямкати під час 

їди
чях виг. уживають, імітуючи звук 

коси під час косіння 
чяхкані чахкання

Ш
шайка перен. бандитське 

угрупування 
ш алапут незграба 
ш алапутний незграбний, 

вайлуватий 
шалі, ш алик шарф 
ш алювати буд. облицювати 

струганими дошками стіни, стелю 
будівлі або частини даху 

ш алюнок буд. частина даху, оббита 
тонкими струганими дошками 

ш андир заст. поліцейський за часів 
колишньої Польщі 

ш аниц військ, окоп 
ш анталавий образл. неохайний, 

обдертий 
шар прошарок
шарга дощ зі снігом; дощ із вітром 
ш арувати буд штукатурити



ш арунок буд. штукатурка 
шастати ходити сюди-туди 
ш ахрай-пляц жарт, базар 
швабський тонке, фабричне лляне 

або бавовняне полотно; крав. 
пошитий із швабського полотна 
(про нижню білизну) 

шваґір, швагро чоловік сестри;
брат дружини 

швайка кушн. гострий предмет для 
пробивання отворів у шкірі та 
виготовлення шкіряних ґудзиків 
ручної роботи 

швайцйга інстр. вузька пилка для 
криволінійного різання 

ш вайцувати заст. варити 
(електрозваркою) 

шварготіти, шварскотіти  
незрозуміло говорити 

шварцувати займатися 
контрабандною торгівлею, 
нелегально торгувати 

швіц біда, скрута 
ш віцнути зазнати біди; виконати 

важку фізичну працю 
ш віцувати важко працювати 
ше ще
ш естий шостий 
ш йбатисі кидатися у різні боки, 

метушитися, скрізь заглядати 
ш йбиник розбишака 
ш йбиниці шибениця 
ш иверногий рідк. кривоногий 
шивкйні крав, кравчиня 
ш илимеха той, хто щось робить 

дуже швидко і неякісно; партач 
ш илипотіти, ш олопотіти  

шелестіти 
ш илифоститисі не знаходити собі 

місця

ш илінова, ш илінівка крав. 
виготовлена з тонкої 
напівшерстяної квітчастої тканини 
(про спідницю та хустину) 

ш ина залізнична рельса 
шинка дерев’яна планка; кулін. 

спеціально приготовлене у 
маринаді копчене м'ясо 

ш ипильйти шепелявити 
ш ипотіти, ш опотіти шепотіти 
ш ирстінова, ш ирстінівка тонка 

вовняна хустка 
ш ирсткйй шорсткий, шершавий 
ш итьй шиття 
ш інований шанований 
ш і ну вати шанувати 
ш інуватисі шануватися 
ш ірувати буд. підстругувати тонку 

частину ґонти на повернутому 
вверх лезом ручному фуганку 
(перед покриттям даху) 

ш ісдисьйтка шістдесят років;
дош ка завтовшки 60мм 

ш ісдисьйть числ. шістдесят 
ш існаціть числ. шістнадцять 
ш іссот числ. шістсот 
ш ітківнйці шатківниця 
ш іткувати дрібно нарізати ножем 

або шатківницею; шаткувати (про 
капусту) 

шітро шатро 
ш іфа заст. корабель 
ш іфкарта заст. проїзний квиток на 

корабель 
ш калка заноза 
ш капа знев. старий кінь 
ш карадний, ш каредний  

паскудний, неприємний, 
некрасивий 

ш карадно, ш каредно погано, 
неякісно

шкарлітйна мед. скарлатина 
шкарпйткі шкарпетки 
шкварити кулін. смажити (сало) 
ш кварок кулін. дрібний шматочок 

смаженого сала; шкварка 
шкварчьйти шкварчати 
шкілка, ш кулка ліс. огороджена 

ділянка для вирощування 
саджанців деревних і кущових 
рослин; розсадник 

шкіра згруб. коза 
шкіритисі згруб. сміятися 
шкіріний шкіряний 
шкірка кулін. скоринка (хліба) 
шкірьйнка знев. старий шкіряний 

верхній одяг 
шкліннйй рідк. скляний 
шкло рідк. скло
школи тільки мн. середні або вищі 

учбові заклади 
ш колупати, ш колобати колупати 
школьйрський школярський 
школьйрь школяр 
шкрибтати шкребти 
ш крибтатисі ж арт, митися;

лупитися (про молоду картоплю) 
ш крібанка, шкрібачка чухання;

образл., мед. аборт 
шкрібати чухати
ш крібагисі, ш крьобатисі чухатися 
ш кроботіти, ш крьобати

скреботіти, шкрябати 
шкрум запах горілої шерсті 
шкрьондати поволі ходити, не 

піднімаючи ніг 
шкульгати налягати на ногу 
шлейф ручний гвинтовий привід 

гальма на возі 
шлейфувати гальмувати воза за 

допомогою шлейфа 
шлййкі шлейки

шлия предмет кінської упряжі; 
шлея

шльондра образл. жінка легкої 
поведінки 

шлюс ірон. кінець 
ш люсарь заст. слюсар 
шлюфка крав, петля на штанях для 

ременя
шлявф заст. надувна камера колеса 
ш лявфакй заст., шев. постоли, 

виготовлені з камери 
автомобільного колеса 

шляк би тебе трафив уживають як 
проклін

шляпати важко йти болотистою 
або засніженою стежкою 

ш ляпатура образл. людина, яка має 
неприємний вигляд 

шляхувати проклинати 
шмаґулі знев. самогонка 
ш малйти смалити 
шмаркати мати нежить 
ш марок, ш маркач, шмаркула 

згруб., образл. підліток 
шмат великий кусень ковбаси або 

сала; великий об’єм роботи 
ш мата ганчірка; образл. схильна до 

аморального способу життя жінка 
шматі білизна 
ш мельц дрібнота, непотріб 
ш мйінути несподівано зникнути 
ш мйрок пригода; біда, клопіт 
шмір мазут, дьоготь 
ш мірак знев. чоловік, у якого одягу 

зв ’язку зі специфікою роботи 
постійно забруднений мазутом 

ш міровоз транспорт для 
перевезення мазуту 

ш мірувати змащувати мазутом 
ш мондати знев. ходити, не 

піднімаючи ніг



шнайц ліс. просіка в лісі 
шннрьйти, шннрати їздити.

ходити туди-сюди 
шнурок ткац. круглий жіночий 

пояс, витканий із кольорових 
ниток 

шо що; чого
шовковиці наріст довгого зеленого 

моху на камені або дереві від 
постійного перебування у воді; 
бот. тутове дерево; шовковиця 

шоднйни, шодньй щодня 
шопа буд. стаціонарне приміщення 

для дров, інвентаря 
шораз щораз 
шорік, шороку щороку 
шось щось
шпанглі дерев'яні планки, якими 

перекладають пиломатеріали для 
їх повітряної сушки 

шпанглювати перекладати 
дерев'яними планками 
пиломатеріали для їх повітряної 
сушки 

шпанеґлі кнопки 
ш панувати натягувати (струну, 

нитку, дріт тощо) 
шпара здріб. шпарка щілина, 

щілинка 
шпарагус бот. аспарагус 
ш паркйй рідк. швидкий 
шпарко рідк. швидко 
ш паровйтий економний, 

ощадливий 
ш парувати заощаджувати, 

економити; буд. протісувати 
сокирою боковини необрізних 
пиломатеріалів 

шпатарь частина зламаної тонкої 
гілки дерева з гострим кінцем

ш пйґаї, ш пильйї, ш пільйї коле 
(про рану) 

ш пикулю вати спекулювати 
ш пикулянт спекулянт 
ш пикуляція спекуляція 
ш пильйти колоти (про гострий 

біль)
ш пйрі крута гора з гострою 

вершиною 
ш питаль лікарня 
ш пйці деталь дерев'яного колеса;

спиця 
шпіг кістковий мозок 
ш пігувати кулін. робити перед 

запіканням у м'ясі надрізи, 
встромлюючи туди шматки сала, 
часнику та лаврове листя 

ш пійон шпигун 
ш піль, шпінь верхній гострий 

кінець; гостра вершина гори; 
шпиль

ш пінька шпилька (ужив, тільки в с.
Чорні Ослави) 

ш пірт заст. спирт 
ш піц передня частина взуття, 

носок; металева пластинка, 
прибита до підошви (для 
запобігання швидкого зносу) 

ш піцер мисл. олень з першими 
рогами

ш пондер, ш пондерок кулін. бекон 
ш портати колупати 
ш портатисі колупатися;

спотикатись 
ш потати підставляти певній особі 

ногу для того, щоб вона впала 
ш потатисі утрачати рівновагу, 

спотикатися, зачіпаючи за що- 
небудь ногою 

ш прйха спиця у колесі велосипеда 
ш прінькати дорікати

шпрінькнути дорікнути; за 
допомогою великого та вказівного 
пальців різко посунути невеличкий 
предмет (подібно дати щигля) 

шпрунькати давати щигля; 
надавати рух дрібному предметові 
за допомогою щигля 

шпуга буд. дерев'яна планка, 
листва

шпулька дерев'яна котушка з-під 
ниток 

шпунт стол. паз
ш пунтівнйк, ш пунтгйбиль ст ол  

рубанок, за допомогою якого 
роблять шпунт  

шпунтувати стол. робити паз 
шпурити, ш пурнути жбурнути, 

кинути 
шрайбати жарт, писати 
шріт збр., мн. ш роти дрібні 

свинцеві кульки (про патрони 
мисливської рушниці); техн. 
сталева кулька підшипника 
кочення; знев дуже дрібна 
картопля 

шруба слюс. гвинт 
шрубка слюс. гайка 
ш рубстак інстр. лещата 
штаба металевий запор до дверей, 

залізна рейка 
штайба згруб. великий кусень (про 

хліб, сало) 
штанй евф. пір'я на ногах деякої 

породи курей 
штанка крав, штанина 
ш таньйта, штанці крав., зменш.

невеличкі штани, штанята 
штатний державний (про постійне 

місце роботи) 
штафета повідомлення; листівка

ш терна т ільки м н ., військ., заст. 
погони, зірки на погонах (про 
офіцерів)

Ш тефан Степан 
Ш тефаниха дружина Степана 
ш тйбель штахет із тонкої хвойної 

деревини 
ш тикувати крав, доточувати 
штиліпати трясти 
штим дрібні ворсинки, пилюка 
штимувати пасувати, підходити за 

розміром 
ш тимуї підходить, гарно, до лиця;

відповідає чомусь 
штйри числ. чотири 
штйриста числ. чотириста 
штйркати іти, кульгаючи 
ш тирнаціть числ. чотирнадцять 
Ш тпфана церк. Стефана 

первомученика (9січня)
Ш тифані, Ш тифанька Степанида 
штих мить, момент; крав, сгібок; на 

глибину лопати 
ш тихета, штихітйна дощечка в 

дерев'яному паркані, штахет 
ш тихівка заст  електричний 

ліхтарик плоскої форми 
ш тихуватиеі домовлятися, 

налагоджувати стосунки 
ш тіль дерев’яний важіль, на який 

насаджується цаніна; дерев'яна 
ручка для кувалди 

штільвага поперечна штанга у возі 
з гаками, до яких чіпляються 
орчики, запрягаючи коней 

ш товб, штуб ліс. старе дерево без 
крони, яке засохло на корені; 
порохнявий стовбур 

ш товбак образл. відстаючий у 
навчанні учень; неук; образл. 
першокласник



штовбур ліс. стовбур; редиска, 
цибуля, що зацвіла 

штолі замінні шипи на кінських 
підковах

штрайбан дерев'яна перегородка у 
стайні для худоби 

ш трамак, ш трямак, ш трамацький, 
ш трямацький охайний, 
акуратний (про чоловіків) 

штрамачка, ш трямачка аку ратна, 
охайна жінка 

ш трамуватнсі, штрямуватисі 
чепуритися 

ш трйка залізниця 
ш трикнути вколоти 
штріпата кострубата; образл.

нечесана 
ш труксовий оксамитовий 
иітуглі саморобний дерев'яний 

протез ноги: милиця 
штудерний хитрий,умілий 
ш тудирувати комбінувати, 

мудрувати 
ш тудіювати, штудувати заст.

вивчати, вчитися 
штука фокус, витівка, вибрик 
ш тукар фокусник, витівник 
ш туркати різко штовхати 
ш туркатисі штурхатися 
ш туркнути штурхнути рукою 
ш турпак дуже коротка зламана або 

зрубана нижня частина тоненького 
дерева

штус удар, тумак, стусан 
штуц збр. обріз
шубир буд. засувка для перекриття 

димоходу 
ш убовтати шубовстати 
ш убуртатисі копирсатися 
шуварй сінокісне поле зі старою 

нескошеною травою

шугати бігати туди-сюди
ш удрі звабниця
ш укати гудза, ш укати ключкі

перен. задиратися, провокувати 
бійку, сварку 

ш укати ш мйрка шукати пригоди, 
біди, клопоту' 

ш улити, ш улитисі, ш ульнути, 
ш ульнутисі, ш угнути, шусьнути  
раптово кудись побігти, чкурнути 

ш улюк бот. кукурудзяний качан 
разом із листям 

шум, шума піна 
ш умилйна бот. стебло кукурудзи 

разом з листям 
ш умувати пінитися 
шуиені кулін. пісна страва з квасолі 

та кукурудзяного борошна, 
заправлена олією і часником 

шура буд. велика будівля без 
перегородок і дверей; господарська 
прибудова 

ш уркати часто тикати палицею, 
коцюбою 

ш урнути різко, з силою кинути 
ш урувати терти, натирати; образл.

іти геть 
ш урьйк чоловік сестри 
ш устати очищати насіння зернових 

від лузги 
ш утий безрогий
ш утир пісок, гравій, шебінь кількох 

грубих фракцій 
шутка вітка лози з котиками  

(освячують на Ш уткову неділю) 
Ш уткова ниділі церк. Вербна 

неділя
ш утрова,ш утрована всипана 

ш утром (про дорогу)

ш утрувати ремонтувати, 
насипаючи шар ш утру (про 
дорогу) 

ш уфилька зменш, іграшкова 
лопатка; совок для сипучих 
матеріалів 

ш уфлі інстр. лопата для 
навантажування сипучих 
матеріалів 

шуфляда шухляда 
шух ліс. міра об'єму однометрових 

дров, що дорівнює чотирьом 
складометрам 

ш ухі тільки мн., ліс. однометрові 
колені і круглі дрова; кулін. салат із 
варених буряків, сушених грибів та 
цибулі, заправлений олією 

шьйпка крав., зменш., дит.
ш ьйпочка, шіпчйна шапка 

ш ьйрварок обов'язкова 
неоплачувана робота на користь 
громади села (переважно ремонт 
доріг) 

шьйхта робоча зміна

щ
ще раз так, ще так раз удвічі 
щез би щезнув би (про нечисту 

силу) 
щ езнути пропасти 
щепа мн. щепи бот. молода 

яблуня, груша 
щ ехость рідк. поверхово 
щибати палицею або жердиною 

збивати з фруктового дерева 
плоди; ламати ріг (про худобу); 
пошкодити об камінь палець босої 
ноги

щ ибетані щебетання 
щ йкати ікати 
іцйкнути жарт, померти

щ йна анат. моча
щ иповзло, т у  повзло вислизнуло з 

рук, зіскочило, сповзло 
щ ипці мед. пінцет 
щ ідравий шорсткий 
щ ідрувати щедрувати 
щіва бот. кінський щавель 
щ іпка бот. пагінець кімнатних 

квітів для їх розмноження 
щ істйти щастити 
щ істі щастя 
щ однини щодня 
щ омога щосили 
щ убирати збирати щось дрібне 
щ упати знаходити щось на дотик; 

вибирати рукою із землі молоду 
картоплю 

щ уплий низького росту, худий 
(чоловік) 

щ уритисі мружитися (про 
людину); притискати вуха до 
голови (про тварину) 

щ ьйста часто

Ю
юдити підбурювати, намовляти, 

спонукати до поганих вчинків, дій 
юзом рухатись транспортом по 

мокрій або слизькій дорозі з 
повністю заторможеними колесами 

Юрі церк. свято Юрія Побідоносця 
(6 травня)

Ю рчйха дружина Юрка 
юхт шев. високоякісний сорт 

виправленої шкіри 
юхтові чоботи шеч. чоботи із 

високоякісної шкіри 
юш ка кулін. суп на м'ясному або 

рибному бульйоні



я
яблико, ябко яблуко 
яблінка бот. яблуня 
Я вдокі церк. прмц. Свдокії ( 14 

березня)
ягіднйчі бот. кущі суниці, полуниці 

та чорниці 
ягниці молода вівця, яка ще не 

дозріла до парування 
ягньй, ярмі ягня 
ягньйта, ярчіта ягнята 
ягоди бот., тільки мн. суниці, 

полуниці (плоди)
Я дирний геогр. урочище на межі 

сіл Білі Ослави, Чорні Ослави та 
Чорний Потік 

язикані жінка, яка різко 
висловлюється, часом нецензурно 

язьй зла, сварлива жінка 
як штик дуже точно (бути десь) 
якмай якраз, майже 
як'сти як ви, якщо ви 
якш о якщо 
ялйці бот. ялиця
ялівка телиця, яка не дає приплоду 
ялова корова, яка не дає приплоду

яловега знев. корова або вівця, яка 
не дає приплоду 

яловий із хвойного дерева (про 
дрова, дошки та дерев'яні вироби) 

Я мка геогр. урочище в с. Білі 
Ослави; анат. місце у черевній 
порожнині (район сонячного 
сплетіння)

Я рем чіта геогр. м. Яремче 
яримчьйнський етногр.

яремчанський (про жителя) 
ярка молода вівця, яка ще не 

народжувала 
ясинь, ясінь бот. ясен 
Я синьй, Я сіньи геогр. м. Ясіня на 

Закарпатті 
ясік , ясьок маленька вишита 

подушечка 
ясно світло; зрозуміло, ясно 
ястріб орніт. яструб, шуліка 
ящ ик скринька
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