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ЛЕКСИКА СЕЛА СТРИГАНЦІ ЯК ОБ’ЄКТ 

ЛЕКСИКОГРАФІЧНОГО ОПРАЦЮВАННЯ. К. 4 (КОРÓТКИЙ – 
КРІЧЬИ́ТИ) 

 
У статті запропоновано нові підходи до лексикографічного опрацювання 

лексики сучасного мовлення мешканців одного села. Разом із апелятивною лексикою у 
словник введено й оніми (прізвища, вуличні прізвиська, мікротопоніми). Окрім 
фразеологізмів, подано також узвичаєні вислови. У статті вміщено четверту 
частину лексем, які починаються на літеру К. У кожній словниковій статті подано 
максимальну кількість прикладів-цитат із розмовного діалектного мовлення, 
особливо при тих значеннях, які можуть відрізнятися від значень певної лексеми у 
літературній мові. 

Ключові слова: діалектологія, лексикографія, фразеологія, діалектне мовлення, 
говірка, село Стрúгáнці. 

 
Осташ Л., Осташ Р. Лексика села Стриганцы как объект 

лексикографической обработки. К. 4 (КОРÓТКИЙ – КРІЧЬИ́ТИ). 
В статье предложено новые подходы к лексикографической обработке лексики 

современной речи жителей одного села. Наряду с апеллятивной лексикой в словарь 
введены онимы (фамилии, уличные прозвища, микротопонимы). Кроме 
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фразеологизмов, помещаем также обиходные изречения. В статье разрабатывается 
четвертая часть лексем, начинающихся на букву К. В каждой словарной статье 
приведено максимальное количество примеров-цитат из разговорной диалектной 
речи, особенно при значениях, отличающихся от значений данной лексемы в 
литературном языке. 

Ключевые слова: диалектология, лексикография, фразеология, диалектная речь, 
говор, село Стрúгáнцы. 

 
Ostash L., Ostash R. Lexis of Stryhantsi village as objekt of lexicographical 

processing. К. 4 (КОРÓТКИЙ – КРІЧЬИ́ТИ) 
New approaches to lexicographical processing of modern speech lexis of residents of a 

separate village are suggested in the article. Onyms along with appellative lexis are 
introduced into the vocabulary (surnames, street nicknames, microtoponyms). Common 
phrases are also presented in addition to idioms. The article contains the fourth part of 
lexemes that begin with K letter. Each dictionary entry provides the maximum number of 
examples-quotations in vernacular dialectal speech, in particularly, in the meanings which 
may differ from the meanings of the given lexeme in the literary language. 

Key words: dialectology, lexicography, phraseology, dialectal speech, dialect, the 
village of Stryhantsi. 

 
Метою запропонованої статті є лексикографічне опрацювання 

лексики сучасного мовлення мешканців одного села. Об’єктом 
дослідження обрано говірку села Стрúгáнці Тúсменицького (діалектне 
стриганецьке – Тисменéцького) району Івано-Франківської області 
(Україна). Говірка міститься на південному заході наддністрянського 
діалекту. Село розташоване в 30 км від обласного центру – міста Івано-
Франківська (якщо їхати через Рóшнів, Клубі ́вці, Тúсменицю). Вважається, 
що воно засноване у 1624 році. Село значиться на карті французького 
інженера-картографа Левассера де Боплана з 1650 року. Сусіднє село 
Рóшнів – набагато давніше, у писемних пам’ятках згадується з 1387 року. 
Із Стриганцями сусідять також села Дóвге, Поберéжжя (діалектне 
стриганецьке – Поберéжі). 

Структура словникової статті. Реєстрові слова подано великими 
літерами жирним шрифтом за українською абеткою. Після реєстрового 
слова у квадратних дужках наведено транскрипцію з обов’язковим 
позначенням наголосу та інших звукових особливостей лексеми. У 
мовленні стриганчан ненаголошений звук [е] звучить невиразно, часто 
наближаючись до [и] або [і]. Характерною особливістю говірки є те, що 
часто один і той же мовець може вживати будь-яку з цих паралельних 
фонетичних форм. Тобто при вимові лексеми селó ‘вид населеного 
пункту’ можливі такі фонетичні варіанти: селó [сеи|ло], силó [си|ло], силó 
[сие|ло]. Із цієї ж причини, указуючи на середній рід у словникових 
статтях, присвячених прикметникам і дієприкметникам, указуємо (в 
ненаголошеній позиції) через скісну риску подвійну вимову, наприклад: 
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„КАВО́ВИЙ [ка|вовиĭ], -а, -е/-и, прикм. 1. Який стосується кави. 2. Який 
має колір, аналогічний до кольору кави”. Детальніше варіанти -е/-и не 
розшифровуємо, хоча слід мати на увазі, що, окрім указаних, можливі ще 
проміжні варіанти: звук [е], наближений до [и], та звук [и], наближений до 
[е]. Знак наголосу у транскрипції ставимо перед наголошеним складом. 
Після квадратних дужок подано ремарки: для іменника – вказівка на 
закінчення родового відмінка однини, вказівка на рід (ч., ж., с., при 
іменникові спільного роду – сп. р.); для дієслова – вказівка на 
частиномовну належність слова та на вид (док., недок.); для прикметника 
– вказівка на частиномовну належність. Прикметники подано у формі 
чоловічого роду, після того через коми вказано закінчення жіночого та 
середнього родів; для інших частин мови – вказівка на частиномовну 
належність. Якщо слово багатозначне, викладено всі відомі авторам 
значення лексеми. Ці значення відокремлено арабськими цифрами. 
Омоніми подано в окремих статтях із числовим позначенням індексу 
справа. Якщо реєстровим словом є вуличне прізвисько, то у словниковій 
статті вказуємо основні похідні форми прізвиськ членів сім’ї, не 
розписуючи детально всі можливі варіанти антропонімоформул, у яких 
можуть уживатися ці основні форми. Докладніше про функціонування 
вуличних прізвиськ у Стриганцях див. [1]. 

Загальні умовні скорочення: Авт. – автори статті; анат. – 
анатомічне; бот. – ботанічне; виг. – вигук; вищ. ст. – вищий ступінь; вл. 
н. – власна назва; вул. – вуличне; див. – дивись; дієсл. – дієслово; док. – 
доконаний вид; ж. – жіночий рід; жарт. – жартівливе; заст. – застаріле; 
згруб. – згрубіле; зменш.-пестл. – зменшувально-пестливе; знач. – 
значення; знев. – зневажливе; ім. – іменник; інд. – індивідуальне; кул. – 
кулінарне, мн. – множина; наз. – називний відмінок; недок. – 
недоконаний вид; неозн. – неозначений; пестл. – пестливе; перев. – 
переважно; перен. – переносне значення; пор. – порівняй; прикм. – 
прикметник; присв. – присвійний; присл. – прислівник; род. – родове; с. – 
середній рід; співчутл. – співчутливе; сп. р. – спільний рід; ч. – чоловічий 
рід; ♦ – фразеологічні одиниці; ◙ – узвичаєні вислови. 

К 
КОРÓТКИЙ [ко|роткиĭ], -а, -е/-и, прикм. Короткий: Тепéр дівкú 

нóсіт такі ́ корóткі спідниці ́, шо природжі ́ні вúдко. Немá встúду. 
КОРТÍТИ [кор|т΄іти] дієсл., недок. Бажатися, дуже хотітися; тягти до 

чогось. ◙ йомý (їй, їм) кортúт – він (вона) дуже хоче, вони дуже хочуть. 
Див. ще ЗАКОРТÍТИ, СКОРТÍТИ. 

КОРТÍТИСІ [кор|т΄ітис΄і] дієсл., недок. 1. Дуже сильно бажатися. 
2. Раптово бажатися. ◙ йомý (їй, їм) корті́лосі – він (вона, вони) дуже 
хотів (хотіла, хотіли). Див. ще ЗКОРТÍТИСІ. 
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КОРЧ 1 [корч], -чьú/-чє́, ч. 1. Кущ. 2. Кущ картоплі: Я подивиласі до 
корчє ́ [до куща картоплі після дощу – Авт.], чи там намокло, а там – 
недомокло. 

КОРЧ 2 [корч], -чьú/-чє́, ч. 1. Жиляк на нозі. 2. (мимовільне 
скорочення м’яза від болю, холоду) судома, корч. ◙ зловúв корч (кого) – 
відбулося раптове мимовільне скорочення м’яза від болю, холоду: Він 
дóбрий пливáк, áли водá булá дýже холóдна, і йогó зловúв корч. 

КОРЧÁН [кор|чан], -á, ч. Вл. н.: інд. і род. вул. прізвисько (некорінне, 
приніс зять). Не збігається з прізвищем сучасних носіїв. Дружина, дочка – 
Корчанúха, Корчанóва, Корчáнка, зять – Корчанів́. Родовий відмінок: 
Корчáнки Натáльки. 

КÓРЧИТИ [|корчити] дієсл., недок. ◙ кóрчити шось (щось) із сéбе – 
необґрунтовано бути про себе дуже високої думки і демонструвати це 
оточуючим своєю поведінкою. 

КÓРЧИТИСІ [|корчитис΄і] дієсл., недок. Корчитися (перев. від болю). 
Див. ще СКО́РЧИТИСІ. 

КÓРЧМА [|корчма], -и, ж. Корчма. ◙ ні в кóрчмі п’я́ний, ні в 
цéркві вбрáний – (буквально: ні в корчмі п’яний, ні в церкві гарно 
одягнений) про людину, яка розтринькала велике багатство. 

КОРЧÓВАНІ [кор|чован΄і], -і, с. Вл. н.: мікротопонім – назва поля, 
розташованого на території с. Стриганці. 

КОСÁ [ко|са] ж. (знаряддя для косіння) коса: Пéтре, та такó косóв 
мах, то би булó швúдше, ніж такó пúркалом [мотокосою – Авт.] 
пúркати. ◙ косúти (скосúти) на гóлу кóсу див. КОСИ́ТИ. 

КОСÁР 1 [ко|сар], -рьú/-рє́, ч. (той, хто косить) косар. Орудний 
відмінок множини (залишки двоїни): косарьúма/косарє́ма. 

КОСАР 2 [косар], -рьú/-рє́, ч. Вл. н.: стриганецьке некорінне 
прізвище. 

КОСÁРКА [ко|сарка], -и, ж. Косарка: Василькó казóв, шо мýсит 
найньúти Бéха, абú на горóді то всьо свóйов косáрков скосúв, бо сінá сéго 
рóку фист врослú. 

КОСИ́ТИ [ко|сити] дієсл., недок., СКОСИ́ТИ [ско|сити] док. 
(зрізувати трав’янисті рослини чи кукурудзину косою або механізовано – 
косаркою) косити: а) – А чим займáєшсі, як додóму влі ́ті приїжджьúйиш? 
Пéвно, шось в хáті, прибирáєш, мúєш? – Ну, не лишé. Я й кóшу на подві ́ру. 
– Агá, то такá бáвлінка; б) Світлáна такý крáсну кукурудзúну трáктором 
на травý скосúла, і ніхтó не хóче собí взьúти; в) Василькó казóв, шо 
мýсит найньúти Бéха, абú на горóді то всьо свóйов косáрков скосúв, бо 
сінá сéго рóку фист врослú; г) Він тогдú, як трéба булó, не скосúв, а 
потóму вже вір́осло такé бадúлі, шо він мýсів лишé перещибáти, бо 
скосúти вже не мож булó: будлакú мýсів сокúров рубáти ‘він тоді, як 
треба було, не скосив, а потім вже виросло таке бадилля, що він мусив 
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лише перещибати, бо скосити вже було неможливо, будяки мусив 
сокирою рубати’. ◙ косúти від бáби – косити так, щоб кожен наступний 
покіс лягав у протилежний бік від двох покосів, скошених із двох боків до 
одного; ◙ косúти до бáби – косити так, щоб кожен наступний покіс лягав 
в бік двох покосів, скошених із двох боків до одного; починати косити на 
певній ділянці так, щоб скошене лягало в бік нескошеної частини (косúти 
до бáби) і потім, вертаючись, косити так, щоб скошене одним і другим 
покосом лягало на уже скошену, чисту частини ділянки (косúти від бáби). 
Мова йде про косовицю того, що не в’яжуть у снопи (пор. косúти до 
стінú). Див ще БÁБА 4. ◙ косúти до стінú – косити те, що в’яжуть за 
косарем у снопи, в сторону ще не скошеної частини ділянки; ◙ косúти 
(скосúти) на бóсу нóгу – косити через неврожай пшеницю, жито, ячмінь і 
т. ін. як звичайну траву на корм худобі; ◙ косúти (скосúти) на гóлу кóсу 
– те саме, що косúти (скосúти) на бóсу нóгу. Див. ще ВИ́КОСИТИ, 
ВКОСИ́ТИ, НАКОСИ́ТИ, ПОКОСИ́ТИ. 

КОСИ́ЧИТИ [ко|сичити] дієсл., недок. Прикрашувати з якоїсь нагоди 
(урочистості, релігійного свята та ін.) кого-, що-небудь квітами або 
букетами (з квітів, трав, молодих пагонів городніх рослин та ін.). Див. ще 
ЗАКОСИ́ЧИТИ. 

КÓСІ [|кос´і], -і, сп. р., пестл., КÓСОНЬКА [|косон΄ка], -и, ж., 
пестл., КÓСОЧКА [|косочка], -и, ж., пестл., КОСУ́НЬКА [ко|сун΄ка], -и, 
ж., пестл. Ласкаве називання дитини. ◙ кóсі мóя; кóсочко мóя; кóсонько 
мóя; косýнько мóя – ласкаво, з любов’ю до дитини. 

КОСОВИ́ЦІ [косо|виц΄і], -і, ж. Косовиця. Див. ще КОШЕНИ́ЦІ. 
КÓСОНЬКА див. КÓСІ. 
КÓСОЧКА див. КÓСІ. 
КОСТАМÁХА [коста|маха], -и, ж. (велика кістка) костомаха. 
КОСТРУБÁТИЙ [костру|батиĭ], -а, -е/-и, прикм. Кострубатий. 
КОСТЮ́М [кос|т´ум], -а, ч. 1. Жіночий костюм, який складається із 

блузки (блю́зки) і спіднички. 2. Чоловічий костюм: На шось такé парадóве 
то бýде мáти костю́м. Див. ще А́НЦУҐ. 

КОСУ́НЬКА див. КÓСІ. 
КÓТА [|кота] виг. Уживають, щоб відігнати кота. Те саме, що 

А-КÓТА. Див ще А-КИ́ЦЬ. 
КОТЕЛÉВИНА [коте|левина], -и, ж. Велика, глибока вибоїна на 

дорозі. 
КОТЄ́ див. КОТЬИ́. 
КОТЄ́ТКО див. КОТЬИ́ТКО. 
КÓТИК 1 [|котик], -а, ч. Зменш.-пестл. до КІТ. 
КÓТИК 2 [|котик], -а, ч., анат. Суглоб на нозі між стопою і 

гомілковою кісткою. 
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КÓТИК 3 [|котик], -а, ч., бот., перев. мн. КÓТИКИ, -ів. Суцвіття 
верби: Ми в шкóлі малювáли кóтики на гíлочці. 

КОТИНЄ́ див. КОТИНЬИ́. 
КОТИНЄ́ТКО див. КОТИНЬИ́ТКО. 
КОТИНЬИ́ [коти|н΄и], котиньúти, КОТИНЄ́ [коти|н΄еи], котинє́ти, 

с., пестл., співчутл. Кошеня. 
КОТИНЬИ́ТКО [коти|н΄итко], -а, КОТИНЄ́ТКО [коти|н΄еитко], -а, 

с., пестл., співчутл. Кошенятко. 
КОТИ́СКО [ко|тиско], -а, ч. 1. (великий розміром кіт) котище. 

2. (перев. у сполученні з означенням бі ́дний) співчутл. до КІТ. 3. згруб. до 
КІТ: Той котúско такúй прúкрий, так вже мені ́ в’їв́сі в шкі ́ру! Наз. мн. 
котúска. 

КОТИ́ТИ 1 [ко|тити] дієсл., недок. СКОТИ́ТИ 1 [ско|тити] док. 
Котити. 

КОТИ́ТИ 2 [ко|тити] дієсл., недок. СКОТИ́ТИ 2 [ско|тити] док., згруб. 
Захланно їсти, жерти. 

КОТЛÉТА [кот|лета], -и, ж., кул. (страва з меленого фаршу) Котлета: 
Я спеклá пáру котлéт ‘Я всмажила кілька котлет’. 

КОТЬИ́ [ко|т΄и], -тьúти, КОТЄ́ [ко|т΄еи], -тє́ти, с. Кошеня. Наз. мн. 
КОТЬИ́ТА. 

КОТЬИ́ТКО [ко|т΄итко], -а, КОТЄ́ТКО [ко|т΄еитко], -а, с., 
зменш.-пестл. до КОТЬИ́. Кошенятко: То котьúтко звід́кись 
приблинькáло до нас áбо йогó хтось підкúнув. Наз. мн. котьúтка. 

КОТЬИ́ЧИЙ [ко|т΄ичиĭ], КОТЄ́ЧИЙ [ко|т΄еичиĭ], -а, -е/-и, прикм. 
(який належить котові чи кішці або стосується їх) кошачий. 

КОТЬИ́ЧКА [ко|т΄ичка], -и, КОТЄ́ЧКА [ко|т΄еичка], -и, ж. Котячий 
послід. Наз. мн. котічкú. 

КОТЯ́gА [ко|т΄аgа], -и, ч. 1. Згруб. або жарт. до КІТ. 2. Великий 
розміром кіт. ◙ тúньhий котя́hа (котя́ра) див. КОТЯ́РА. 

КОТЯ́РА [ко|т΄ара], -и, ч. 1. Згруб. або жарт. до КІТ. 2. Великий 
розміром кіт: Та то вже котя́ра! ◙ тúньhий котя́ра (котя́hа) – (при 
передачі різноманітних емоцій – здивування, захоплення і т. ін.) дуже 
великий розміром кіт. 

КОХÁТИСІ [ко|хатис´і] дієсл., недок. (в чому) любити якесь заняття; 
мати улюблений вид роботи; мати якесь хобі. 

КÓХМАН [|кохман], -а, ч. Вл. н.: некорінне стриганецьке прізвище. 
КОЦЕНÍТИ [коце|н΄іти] дієсл., недок., ЗАКОЦЕНÍТИ [закоце|н΄іти] 

док. Дуже змерзаючи на морозі, ставати малорухливим, втрачати 
чутливість у кінцівках, коцюбнути. Див. ще КОЦЮ́РБНУТИ. 

КÓЦНУТИ [|коцнути] дієсл., док. Стукнути чимось тендітним 
(скляний виріб, яйце і т. ін.) об щось тверде: Дивúсі, абúс бáньков до 
столá не кóцнув, бо сі розіб’є.́ 
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КОЦЮ́БА [ко|ц´уба], -и, КАЦЮ́БА [ка|ц´уба], -и, ж. 1. (знаряддя у 
вигляді насадженого на держак залізного прута з розплесканим і загнутим 
кінцем для перемішування палива в печі й вигрібання з неї жару, попелу; 
кочерга) коцюбá. 2. перен. Візуальна, уявна народна міра довжини: 
◙ сóнце ще на кацю́бу (коцю́бу) – сонце ще на відстані коцюби від 
обрію. Вислів сóнце ще на кацю́бу (коцю́бу) можна трактувати, як: до 
вечора ще далеко; ще маємо час для завершення роботи. 

КОЦЮ́РБИТИСІ [ко|ц΄урбитисі] дієсл., недок. 1. (гнутися, 
кривитися, скручуватися) коцюрбитися. 2. (скорчуватися від старості, 
болю, холоду, страху та ін.) коцюрбитися. 

КОЦЮ́РБНУТИ [коу|ц΄урбнути] дієсл., недок., ЗАКОЦЮ́РБНУТИ 
[закоу|ц΄урбнути] док. Коцюбнути. Див. ще КОЦЕНÍТИ. 

КОЧЕГÁРКА [кочеи|гарка], -и, ж. Кочегарка. 
КОЧÉРГА [ко|черга], -и, ж. Кочерга. 
Пор. у писемних пам’ятках: Иванъ Кочε(р)га; Рома(н) кочε(р)га 

(1649 р.) (Реєстр, с. 42 зв., с. 364 зв.). 
КОШЕНИ́ЦІ [коше|ниц΄і], -і, ж. 1. Те, що скошене (сіно, трава). 

2. (пора, коли косять) косовиця. 3. Поле під сінокіс. 
КÓШИК [|кошик], -ка, ч. Кошик. 
КÓШИНІ [|кошин´і], -і, с. (дія зі знач. КОСИ́ТИ) косіння. 
КÓШІЛЬ [|кош’іл΄], кóшелю, ч. Вид великого кошика. 
Пор. у писемних пам’ятках: Марти(н) Кошиль; Яцъко Кошѣль 

(1649 р.) (Реєстр, с. 404 зв., с. 436). 
КОШЛÁТИЙ [кош|латиĭ], -а, -е/-и, прикм. 1. (про людину) з 

розкуйовдженим, розкошланим волоссям; непричесаний, розкуйовджений 
2. (про тварину) який має густу, відстовбурчену, розкуйовджену вовну, 
шерсть. 3. (про тканину, килим) густо вкритий переплутаними волокнами; 
ворсистий; розкуйовджений. 

Пор. у писемних пам’ятках: Гри(ц)ко Кошлаты(й) (1649 р.) (Реєстр, 
с. 12 зв.). 

КОШЛÁТИТИ [кош|латити] дієсл., недок. Робити кошлатим. 
КОШЛÁТИТИСІ [кош|латитис΄і] дієсл., недок. Бути, ставати 

кошлатим. 
КÓШНИЦІ [|кошниц΄і], -і, ж. (висока й вузька повітка, виплетена з 

лози, куди зсипають кукурудзу в качанах) кошниця. 
КОШТ [кошт], -у, ч. Фінансові витрати; витрачання грошей на певні 

потреби. ◙ дорогúм кóштом (протилежне – недорогúм кóштом) – 
а) (вирішення якогось питання) ціною значних фінансових витрат; 
б) перен. (вирішення якогось питання) ціною значних зусиль (фізичних, 
моральних, психологічних та ін.), дорогою ціною. 

КОШТУВÁТИ [коушту|вати], КУШТУВÁТИ [куошту|вати] дієсл., 
недок. 1. (мати певну грошову вартість) коштувати: а) А кі ́лько коштýє 
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той свúдир? б) Не знáю, кі ́лько вонá [м’ясорубка – Авт.] коштýє, то її 
Гриць купúв; в) Давáй кýпим ту сорóчку, вúдиш, вонá люкс на тóбі сидúт. 
І мáло коштýє. Як задýрно; г) Ораньú вже коштýє пітнáціть грúвень за 
ар. 2. Витрачати кошти. ◙ давáтисі коштувáти – мати великі фінансові чи 
матеріальні витрати: Вонú даю́тсі коштувáти, а я шо – будý з них 
подáтки збирáти? 

КОШТУ́Р [кош|тур], -á, ч. Костур. 
КОШТУРÁҐА [кошту|раgа], -и, КОШТУРÉҐА [кошту|реgа], -и, ж. 

1. Збільш. до КОШТУ́Р. 2. Велика, товста палиця, палка, на яку 
спираються при ходьбі. 3. перен. Будь-яка рослина (у тому числі й бур’ян) 
з високим і товстим стовбуром. 

КОШТУРÉҐА див. КОШТУРÁҐА. 
КРÁВАТ [к|рават], -у, ч., жарт. Те саме, що КРАВÁТКА. 
КРАВÁТКА [кра|ватка], -и, ж. (деталь чоловічого або жіночого 

одягу) галстук: Фáйна кравáтка, фáйна! Немá шо казáти. 
КРАВÉЦ [кра|вец], -вцьú/-вцє́, ч. Кравець: Купúлам фáйну матéрію, 

трéба будé занéсти до кравцьú і шось собí вшúти. Орудний відмінок 
множини (залишки двоїни): кравцьúма/кравцє́ма. 

КРАВÉЦКИЙ [кра|вецкиĭ], -а, -е/-и, прикм. Який стосується 
кравецької справи: То кравéцкі нóжиці. 

КРАВЦÍВ [краў|ціў] прикм., присв. Вл. н.: род. вул. прізвисько: Ількó 
Кравці ́в. Дружина – Кравцéва. Рід – Кравцéві. 

КРАВЧИ́НІ [краў|чин´і], -і, ж. (жінка, яка шиє) кравчиня. 
КРАВЧИ́ТИ [краў|чити] дієсл., недок. (займатися кравецтвом) 

кравцювати. 
КРÁДІЖ [к|рад΄іж], -дежі, ж. (процес) крадіжка. 
КРАЙ 1 [краĭ], -ю, ч. 1. Крайня частина чого-небудь: Край горóду. 

2. Верхня частина посудини; вінця. ◙ ллє́сі чéрез край (верх) (кому) – 
образно. Про надмірне багатство, яким людина не в змозі повністю 
скористатися. 3. Завершальна частина. ◙ приходúти до крáю – доходити 
до загрозливого стану: Допúвсі був, що приходúло до крáю ‘внаслідок 
регулярних випивок доходило до загрозливого стану для того, хто п’є, або 
ж для його сім’ї’; ◙ прихóдит (прийдé, прийшóв) край (чому) – наступає 
(наступить, наступив/настав) кінець; це закінчилося (закінчиться, 
закінчилося); ◙ то вже прихóдит край; тóму вже прихóдит край – то 
вже закінчується. 4. Узбіччя дороги.  

КРАЙ 2 [краĭ], -ю, ч. 1. Частина території держави; певна місцевість. 
2. перен. Рідні місця. 

КРÁЙНИЙ [к|раĭниĭ], -ого, прикм. у знач. ім. Вл. н.: інд. і род. вул. 
прізвисько. Не збігається з прізвищем. Дружина, дочка, невістка – 
Крáйна, син, зять – Крáйний, Крáйного, Рід, родина – Крáйні. 



Філологічний часопис, вип. 2 (8) / 2016 

 76 

Пор. у писемних пам’ятках: Гаврило Крайны(й) (1649 р.) (Реєстр, 
с. 40). 

КРÁЙЧИК [к|раĭчик], -а, ч. Зменш.-пестл. до КРАЙ 1: Бáхур лишé 
три дни, як навчúвсі на рóвири їз́дити, вонá вíпустила йогó на дорóгу, а 
самá їх́ала за ним на свóїм рóвири і весь чьис кричьúла: “Крáйчик! 
Крáйчик!”. Абú він тримóвсі крáю дорóги, а не виїжджьúв на середúну. 

КРÁПАТИ [к|рапати] дієсл., недок. (перев. про дощ) накрапати. 
КРАПÍТИ [кра|п’іти] дієсл., недок. (перев. про дощ) накрапувати. 

Див. ще ПОКРАПÍТИ.  
КРÁПКА [|крапка], -и, ж. Крапка. Див. ще КРÓПКА. 
КРÁПЛІ [к|рапл΄і], -і, КРÁПЛЯ [к|рапл΄а], -і, ж. Крапля. ◙ крáплі 

(крáпля) в мóри – дуже мало. 
КРÁПЛЯ див. КРÁПЛІ. 
КРАСÍЙ [кра|с΄іĭ], -я́, ч. Вл. н.: род. вул. прізвисько. Не збігається з 

прізвищем. Дружина, дочка – Красій́ка, зять – Красії́в, внук – Красіїв́, 
Красій́чин (за прізвиськом матері). Рід, родина – Красії.́ 

КРÁСНИЙ [к|расниĭ], -а, -е/-и, прикм. Гарний, красивий: а) (жінка 
захоплена красою літньої природи) Шо прирóда крáсна, то крáсна; 
б) Мáю такý фáйну, крáсну телúчку!; в) Світлáна такý крáсну 
кукурудзúну трáктором на травý скосúла, і ніхтó не хóче собí взьúти. 
Див. ще ГÁРНИЙ. 

КРАСНОЖÓН [красно|жон], -а, ч. Вл. н.: некорінне стриганецьке 
прізвище. Первісно – з сусіднього села Довге. 

КРÁСТИ [к|расти] дієсл., недок. Красти. Див. ще ВКРÁСТИ, 
ПОКРÁСТИ. 

КРАСУ́НЧИК [кра|сунчик], -а, ч. Красень. 
КРÁЩЕ [к|рашчеи] присл. (в. ст. до ДÓБРЕ) 1. Краще. ♦ Приказка: 

Мéнше знáє – лі ́пше (крáще) спит. 2. Вигідніше: – Дýмаю, що їй тáки 
крáще булó вступáти в нáфти і гáзу [нафти і газу – Івано-Франківський 
національний технічний університет нафти і газу – Авт.]. ◙ стоя́ти крáще 
(від когось) – бути багатшим, перебувати в кращому матеріальному 
становищі. Див. ще ЛÍПШЕ. 

КРÁЩИЙ [к|рашчиĭ], -а, -е/-и, прикм. в. ст. 1. Красивіший на вигляд. 
2. Якісніший. 3. (про характер людини) добріший. Див. ще ЛÍПШИЙ. 

КРÁЯТИ [к|райати] дієсл., недок., ПОКРÁЯТИ [пок|райати] док., 
ПОКРОЇ́ТИ [покро|йіти] док. 1. Відрізувати шматок або шматки хліба від 
хлібини. ◙ крáяти (покрáяти) хліб – різати хлібину на кусні, шматки. 
2. Розрізувати ножицями тканину при пошитті одягу. ◙ крáяти 
(покрáяти) матéрію – розрізувати ножицями тканину відповідно до 
креслень для пошиття одягу. Див. ще ВІДКРÁЮВАТИ, ВКРÁЮВАТИ, 
РОЗКРÁЯТИ, СКРÁЯТИ. 
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КРÁЯТИСІ [к|райатис´і] дієсл., недок. Розриватися на частини. 
◙ сéрце мі сі крáє – перен. дуже жалкую; мене огортає велика туга: (із 
пісні) А вже з тóї кирничéньки орлú вóду п’ю́ть, А вже мóю дівчинóньку 
до шлю́бу ведýт. Одéн (їдéн) ведé за ручéньку, дрýгий – за рукáв, А мені ́ сі 
сéрце крáє: любúв – та й не взяв. 

КРÉДЕНС [к|реденс], -а, КРÉДЕНЦ [к|реденц], -а, ч. Буфет для 
посуду. 

КРÉЙДА [к|реĭда], -и, ж. Крейда. 
Пор. у писемних пам’ятках: Гараси(м) Крє(й)да (1649 р.) (Реєстр, 

с. 182). 
КРÉМІНЬ [к|рем’ін΄] ч. Кремінь.  
КРЕСÁЛО [креи|сало] с., заст. Кресало. 
КРЕПДИШИ́Н [креипдти|шин], -у, КРИПДИШИ́Н [крипдти|шин], -у, 

КРИПТИШИ́Н [крипти|шин], -у, ч. (тонка густа шовкова тканина) 
крепдешин. 

КРЕПДИШИ́НОВИЙ [креипдти|шиновиĭ], -а, -е/-и, 
КРИПДИШИ́НОВИЙ [крипдти|шиновиĭ], -а, -е/-и, 
КРИПТИШИ́НОВИЙ [крипти|ши́новиĭ], -а, -е/-и, прикм. (виготовлений, 
пошитий із крепдешину) крепдешиновий. 

КРЕПЕРУВÁТИ [креипеиру|вати], КРИПИРУВÁТИ [криепиеру|вати] 
дієсл., недок. Дуже бідувати; ледве зводити кінці з кінцями. 

КРИ́ВДА [к|риўда], -и, ж. 1. Несправедливий учинок щодо кого-, 
чого-небудь, несправедливе ставлення до когось чогось; неправедливість. 
2. Шкода. 

КРИ́ВДИТИ [к|риўдити] дієсл., недок. Робити комусь кривду. 
КРИВÉНЬКИЙ [кри|вен΄киĭ], -á, -é, прикм. Зменш.-пестл. до 

КРИВИ́Й 1: Там однó [каченятко – Авт.] бі ́гало з тúми своїм́и 
кривýльками, кривéнькими лáпками. 

КРИВИ́Й 1 [кри|виĭ], -á, -é, прикм. Кривий: У тéбе кривé кóлесо, я 
тобí зáраз йогó порівнáю. 

КРИВИ́Й 2 [кри|виĭ] прикм. ч. у знач. ім. Вл. н.: інд. вул. прізвисько. 
КРИВИ́Й ЛАН [кри|виĭ лан], Кривóго Лáну. Вл. н.: мікротопонім – 

назва невеликого поля, приблизно 6,5 га, розташованого на території 
с. Стриганці. 

КРИВИ́ТИСІ [кри|витис΄і] дієсл., недок., СКРИВИ́ТИСІ 
[скри|витис΄і] док. 1. (про річ, предмет) ставати кривим (нерівним), 
викривлюватися. 2. (про постать людини, її ходу) зігнувшись або 
скривлено йти. 3. (про міміку на обличчі людини) набувати певного 
виразу обличчя, кривлячись від болю або висловлюючи незадоволення 
чимось. ♦ Приказка: Свій як не заплáче, то хоть скрúвисі. 

КРИ́ВО [к|риво] присл. (нерівно, косо) криво: Попрáв шьúпку, бо с 
крúво натігнýв. 
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КРИВУ́ЛІ [кри|вул΄і], -і, ч., ж., перев. знев. 1. Людина, яка накульгує. 
2. Людина без однієї ноги. 

Пор. у писемних пам’ятках: Миско Кривуля, Иванъ Крывуля (1649 р.) 
(Реєстр, с. 399 зв., с. 432). 

КРИВУ́ЛЬКИ [кри|вул´ки], -льок, мн. Кривенькі лапки у каченятка: 
Там однó [каченятко – Авт.] бі ́гало з тúми свої ́ми кривýльками, 
кривéнькими лáпками. 

КРИ́ГА [к|рига], -и, ж. Крига. 
КРИЖЄ́ВКА див. КРІЖЬИ́ВКА. 
КРИ́ЖІ [к|риж΄і], -жів, мн. (частина тіла) Нижня частина спини, 

поперек.  
КРИЖЬИ́ВКА див. КРІЖЬИ́ВКА. 
КРИЗИНТИ́НА [кризин|тина], -и, ж., заст. (назва квітки) 

хризантема. 
КРИК [крик], -у, ч. 1. Крик. Наз. мн. крúки. ◙ робúти крúки – 

кричати, галасувати: (жінка до п’яного родича, який забрів на її подвір’я) 
Не пýджій діт́и, не робú мені ́ на подві ́ру крúки. 2. перен. Голосний плач. 
◙ крик на всі сьвітú – дуже сильний і голосний плач (перев. від болю): 
Не робú тóго, бо заженéш в пáлиц скáлку, ми бýдем тобі ́ вітігáти і бýде 
крик на всі сьвітú. 

КРИ́МКА [к|римка], -и, ж. 1. Смушок. 2. Комір, обшитий смушком. 
КРИПДИШИ́Н див. КРЕПДИШИ́Н. 
КРИПДИШИ́НОВИЙ див. КРЕПДИШИ́НОВИЙ. 
КРИПИРУВА́ТИ див. КРЕПЕРУВА́ТИ. 
КРИПТИШИ́Н див. КРЕПДИШИ́Н. 
КРИПТИШИ́НОВИЙ див. КРЕПДИШИ́НОВИЙ. 
КРИЧÁТИ див. КРИЧЬИ́ТИ. 
КРИЧЬИ́ТИ [кри|ч’ити], КРИЧЄ́ТИ [кри|ч’еити], КРІЧЬИ́ТИ 

[кр´і|ч’ити], КРІЧЄ́ТИ [кр´і|ч’еити], КРИЧÁТИ [кри|чати] дієсл., недок. 
1. Кричати: а) Вонú так посія́ли, шо буракú кричьúли “Дóбрий день!” одéн 
до дрýгого (тобто: вони посіяли так рідко, що буряки були розташовані на 
дуже великій відстані один від одного); б) Бáхур лишé три дни, як 
навчúвсі на рóвири їз́дити, вонá вíпустила йогó на дорóгу, а самá ї ́хала за 
ним на свóїм рóвири і весь чьис кричьúла: «Крáйчик! Крáйчик!». Абú він 
тримóвсі крáю дорóги, а не виїжджьúв на середúну; в) Вонú там вíвкают, 
кричáть, пищáть. 3-тя особа одн. – (він) кричúт ‘(він) кричить’. ◙ хоть 
ґвовт кричú – дуже сутужно; скрутне становище. 2. Голосно сварити 
кого-небудь: (бабуся до внучки, яка надто швидко гасає по подвір’ю на 
велосипеді, ризикуючи зачепити легковий автомобіль, який стоїть у дворі) 
Де сі гóниш? Ще машúну обітрéш! Як машúну обітрéш, то будé тáто 
крічєт́и. Див. ще ЗАКРИЧЬИ́ТИ, ПОКРИЧЬИ́ТИ. 

КРИШИ́ТИ [кри|шити] дієсл., недок. Кришити. 
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КРИШИ́ТИСІ [кри|шитис´і] дієсл., недок. Кришитися. Див. ще 
ДРОБИ́ТИСІ. 

КРІЖЄ́ВКА див. КРІЖЬИ́ВКА. 
КРІЖЬИ́ВКА [кр´і|ж´иўка], -и, КРИЖЬИ́ВКА [кри|ж´иўка], -и, 

КРІЖЄ́ВКА [кр´і|ж´еиўка], -и, КРИЖЄ́ВКА [кри|ж´еиўка], -и, ж. 
Відрізана головка капусти. Наз. мн. кріжівкú. 

КРІЖЬИ́ВОЧКА [кр´і|ж´ивочка], -и, ж., КРІЖЄ́ВОЧКА 
[кр´і|ж´еивочка], -и, ж. Зменш.-пестл. до КРІЖЬИ́ВКА, КРІЖЄ́ВКА. 

КРÍЛИК 1 [к|р΄ілик], -а, ч. Кролик. Наз. мн. кріл́ики: Ти крі ́ликам якý 
бýльбу даєш́: варéну, колочéну чи самý? 

КРÍЛИК 2 [к|р΄ілик], -а, ч. Вл. н.: інд. вул. прізвисько. 
КРІС [кр´іс], -а, ч., заст. Рушниця. 
КРІСЛÁТИЙ [кр´іс|латиĭ], -а, -е/-и, прикм. (про дерево, кущ) 

крислатий, розлогий. 
КРІЧЄ́ТИ див. КРИЧЬИ́ТИ. 
КРІЧЬИ́ТИ див. КРИЧЬИ́ТИ. 
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