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Мовний порадник

Задача первостипенной важности – за-
вдання великої (особливої) ваги, важли-
ве завдання

Заìетиì, что – зауважиìо (зазначиìо), що
За недостаткоì средств – за бракоì (через 

брак) кошт³в, бо бракувало кошт³в
За неиìениеì (за отсутствиеì, за нехват-

кой) данных – бо неìає даних, за бракоì 
даних

Заниìаться проблеìой – ìати справу з 
проблеìою, вивчати (розглядати, до-
сл³джувати) проблеìу, торкатися про-
блеìи, працювати над проблеìою

Затрагивать вопрос – порушувати питання
Åсли принять во вниìание, что – якщо зва-

жити на те, що (якщо взяти до уваги, що)
Åсть все основания – є вс³ п³дстави
Желательно – бажано, хот³лося б
Заблуждение – поìилка, поìилкова (хиб-

на) дуìка, поìилковий (хибний) погляд
Задавати вопрос коìу – питати (запитува-

ти) кого, ставити питання (запитання) 
коìу

Задаться целью – поставити соб³ ìету (за 
ìету, ìетою)

За неиìениеì – бо неìає, коли неìає, не 
ìаючи, через брак

За неìногиìи исключенияìи – за деякиìи 
(за небагатьìа) виняткаìи

За ненадобностью – як непотр³бний, бо не-
потр³бний, через непотр³бн³сть

Затрагивать вопрос – порушувати (торка-
тись, зач³пати) питання

Затронуть вскользь – торкнутися ì³ж ³ншиì
Затруднительный – важкий, скрутний, тяж-

кий, незручний

Èзбегая подробностей – уникаючи подро-
биць, ухиляючись в³д подробиць, обìи-
наючи (оìинаючи, ìинаючи) подробиц³

Èз-за – через, з причин, внасл³док, завдя-
ки, залежно в³д, у зв’язку з

Èìеется в виду – ìається на уваз³
Èìея в виду, что – зважаючи на те, що
Èìеть большое значение – багато важити, 

ìати велику вагу, ìати велике значення
Èìеть ìесто – бути, ³снувати, спостер³гати-

ся, траплятися, ставатися, в³дбуватися
Èìеть отношение к чеìу – належати до 

чого, стосуватися чого, сп³вв³днситися 
³з чиì 

Èìеющий возìожность – спроìожний
Èсключает возìожность – унеìожливлює
Èсключая – за виняткоì, кр³ì
Èсключение составляет – виняткоì є
Èсследования в области чего – досл³джен-

ня (в галуз³) чого
Èсследовательский ìетод – ìетод досл³-

дження
Èсходные данные – початков³ (первинн³, 

вих³дн³) дан³
Èсходя из предложения – на п³дстав³ (на 

основ³) припущення
Èтог – п³дсуìок, результат
Êак уже говорилось – про що вже йшлося
Êажется – здається, ìабуть, ìожливо
Êак видно из данных, приведенных на ри-

сунке – як видно з даних, наведених на 
рисунку

Êак видно из приведеного ìатериала – як 
видно з наведеного ìатер³алу 

Êак обычно – звичайно, як правило, пере-
важно

Êосвенные доказательства – непряì³ дока-
зи

ÌÎВНИЙ ПÎРАДНИК 

Як правильно українською

Чужою мовою розмовляє у державі або ãість,
або найманець, або окупант, 
який нав’язує їй свою мову.

Êарл Ìаркс
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Мовний порадник

Êоснеìся этой теìы – розглянеìо (роз-
гляньìо) цю теìу

Ìеньше всего – найìенше, якнайìенше, 
щонайìенше, ìенш за все

Ìестаìи – подекуди, де-не-де
Ìы находиì, что – ìи вважаєìо, що
Ìного значит – багато важить
Ìожно заключить, что – ìожна зробити ви-

сновок про те, що
Ìожно отìетить – ìожна зазначити (в³д-

значити)
Ìожно представить в виде – ìожна подати 

у вигляд³
Íадлежащиì образоì – належно, як нале-

жить, належниì чиноì, як треба, як сл³д
Íадо дуìать (полагать) – ìабуть
Íаиболее важный – найважлив³ший, осо-

бливо важливий
Íаиболее вниìательно – найуважн³ше, 

найб³льш уважно, якнауважн³ше, що-
найуважн³ше, якоìога уважн³ше

Íаилучшиì образоì – якнайкраще, щонай-
краще

Íаиìенее – найìенше, найìенш, якнай-
ìенше, щонайìенше

Íаконец – нарешт³, врешт³, зрештою, к³-
нець к³нцеì, врешт³-решт

Íаìереваться – ìати наì³р, збиратися, з³-
братися, ìати на дуìц³, наì³рятися, на-
ì³ритися, 

 наì³рятися, заì³рятися
Íа ìой взгляд – як на ì³й погляд, як на ìою 

дуìку, по-ìоєìу
Íапрашивается вопрос – виникає питання
Íаприìер – наприклад, приì³роì, скаж³ìо
Íа саìоì деле – насправд³, справд³, фак-

тично
Íасущный – нагальний, конечний, доконеч-

ний 
Íаучные изыскания – науков³ розв³дки (до-

сл³дження)
Íаходить, найти – знаходити, знайти, в³д-

находити, в³днайти, в³дкривати, в³дкри-
ти, винаходити, винайти, бачити, поба-
чити, вбачати, вбачити, визнавати, 

 визнати, вважати

Íаходить возìожныì – вважати (визнава-
ти) за ìожливе (ìожливиì)

Íаходиться в (полной) зависиìости от ко-
го-чего – (ц³лкоì) залежати в³д кого-чо-
го

Íаходиться в пределах – бути в ìежах
Íе без основания – небезп³дставно, не без 

п³дстави
Íеверный – неправильний
Íевзирая на – незважаючи на, невважаючи 

на, незалежно в³д
Íедостающий – якого бракує (не вистачає, 

не стає)
Íеизìенный – незì³нний, непохитний, по-

ст³йний, звичайний
Íе иìеющий возìожности – неспроìож-

ний 
Íельзя не – не ìожна, не треба, потр³бно, 

необх³дно, варто, сл³д
Íеìногие – деяк³, декотр³, нечисленн³
Íеìногое – ìало що
Íеобоснованный – безп³дставний
Íе однократно – не раз, к³лькаразово, бага-

то раз³в
Íеопределенное положение – непевне ста-

новище
Íеопровержиìая истина – незаперечна ³с-

тина
Íеопровержиìые факты – неспростовн³ 

(незаперечн³) факти
Íеосведоìленный – непо³нфорìований 

про що, необ³знаний ³з чиì
Íеосновательный – необґрунтований, не-

ґрунтовний, поверховий
Íеосновательный аргуìент – необґрунто-

ваний аґруìент
Íеоспориìый – безперечний, незапере-

чний
Íеотложный – нев³дкладний, нагальний, 

негайний, пильний

(Продовження у наступноìу ноìер³)
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