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«Слово-візитна картка 
віку, професії, 
соціального стану 
людини»

В. Радчук



багатство прислів’їв і 

приказок 

Багатство 

фразеологічних зворотів 

та крилатих висловів

Словниковий 

запас

Стилістичні 
фігури

Використання синонімів , 

омонімів, паронімів, 

багатозначних слів Багатство мови і мовлення має
такі складові:

Багатство мовлення – це використання
найрізноманітніших мовних засобів
висловлення думки в межах відповідного
стилю.



Багатство мовних засобів

Мова має величезний запас 
мовних засобів, якими треба 

послуговуватися, для 
урізноманітнення нашого 

мовлення, адже багатство мови 
твориться не лише кількісним 
його складом, але й якісним .

Володіти синонімічним 
багатством означає вміти:

• уникати незрозумілих, особливо 
іншомовних слів, які можна замінити
українськими

• уникати повторення того самого слова;
• знаходити слово з певним забарвленням, 

відтінком у значенні;
• добирати найвлучніші слова, щоб

якнайточніше висловити свою думку.
• Антоніми, як і синоніми, допомагають

яскравіше, повніше й експресивніше
передавати думки. Вони дають можливість
контрастно характеризувати предмети, 
явища тощо. Уміле
користування паронімами, в свою чергу, 
передбачає точність мовлення.



Словниковий 
запас (словник, лексикон) -

це сукупність слів, які 
розуміє і використовує у 
своїй промові людина :

• Активний словниковий запас - це ті 
слова, які людина регулярно вживає в 
усному мовленні та письмі.

• Пасивний словниковий запас - цей набір 
слів, які людина знає і розуміє на слух або 
при читанні, але сам ними не користується.



Одні дослідники вважають, що активний
лексикон сучасної людини не перевищує 7-9 

тис. слів, інші - 11-13 тис. слів. 



Вільям Шекспір
використовував
близько 15 тис. 

слів

Мігель де 
Сервантес –

близько 17 тис. 
слів

Іван Франко 
– понад 20 
тис. слів.

Микола Гоголь 
– близько 10 

тис. слів



« Не бійтесь заглядати у словник: це пишний яр, а не сумне 
провалля…»

Максим Рильський

• Одинидцятитомний словник української 

мови (1971 –1980) нараховує понад 130 

тис. 

• Останнє видання Тлумачного словника 

української мови мiстить 250 тис. 

• Англiйсько-українсько-англiйський 

словник наукової мови (фiзика та 

спорiдненi науки) Ольги Кочерги та 

Євгена Мейнаровича має 150 тисяч 

слiв.



До чого призводить бідність 
словникового запасу ?

 Суттєвою вадою усного мовлення часто буває бідний словниковий запас. Мовець може 

говорити багато, але використовувати одні й ті ж слова чи словосполучення. Ознака 

низької мовної культури — вживання тавтологічних словосполучень, жаргонізмів, 

елементів суржику, лайливих слів та іншого словесного сміття.



Прийоми, що сприяють збільшенню
активного словникового запасу:

Читання
Переказ 

близько до 
тексту

Робота з 
синонімами

Вивчення 
напам'ять 

Створення 
карток

З’ясування 
етимології 

слова
Спілкування 





Дякую за увагу !


