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У статті запропоновано нові підходи до лексикографічного опрацювання 

лексики сучасного мовлення мешканців одного села. Разом з апелятивною лексикою у 
словник введено й оніми (прізвища, вуличні прізвиська, мікротопоніми). Окрім 
фразеологізмів, подано також узвичаєні вислови. У статті вміщено другу частину 
лексем, які починаються на літеру З. 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. 
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лексикографической обработки. З. 2 (ЗААНТЕБЕЛЮВÁТИ – ЗАВУЗКИ́Й). 
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 
фразеологизмов, помещаем также обиходные изречения. В статье разрабатывается 
вторая часть лексем, начинающихся на букву З. В каждой словарной статье 
приведено максимальное количество примеров-цитат из разговорной диалектной 
речи, особенно при значениях, отличающихся от значений данной лексемы в 
литературном языке. 
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Ostash L., Ostash R. Lexis of Stryhantsi village as objekt of lexicographical 
processing. З/Z. 2 (ЗААНТЕБЕЛЮВÁТИ – ЗАВУЗКИ́Й). 

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 second part of 
lexemes that begin with З/Z 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. 

Keywords: 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: 
«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 
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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 функціювання 
вуличних прізвиськ у Стриганцях див. [1]. 

Загальні умовні скорочення: безос. – безособове; вл. н. – власна 
назва; див. – дивись; дит. – дитяче; дієприкм. – дієприкметник; дієсл. – 
дієслово; док. – доконаний вид; ж. – жіночий рід; знач. – значення; кул. – 
кулінарне; майб. – майбутній; мин. – минулий; мн. – множина; недок. – 
недоконаний вид; одн. – однина; ос. – особа; перен. – переносне значення; 
прикм. – прикметник; присл. – прислівник; с. – середній рід; сп. р. – 
спільний рід; теп. – теперішній; ч. – чоловічий рід; ♦ – фразеологічні 
одиниці; ◙ – узвичаєні вислови. 

З 
ЗААНТЕБЕЛЮВÁТИ [заaнтеибеил´у|вати], ЗААНТИБИЛЮВÁТИ 

[заантиебиел´у|вати] дієсл., док., (кому, на кого) записати у спадок (кому, 
на кого), юридично письмово заповісти комусь свій маєток, рухомі речі і 
т. ін. Див. ще АНТЕБЕЛЮВÁТИ, АНТИБИЛЮВÁТИ. 

ЗААНТИБИЛЮВÁТИ див. ЗААНТЕБЕЛЮВÁТИ. 
ЗААСВАЛЬТУВÁТИ [заaсвал΄ту|вати] док., ЗААСФАЛЬТУВÁТИ 

[заaсфал΄ту|вати] дієсл., док., (покрити дорогу асфальтом) заасфальтувати. 
Див. ще АСВАЛЬТУВÁТИ, АСФАЛЬТУВÁТИ. 

ЗААСФАЛЬТУВÁТИ див. ЗААСВАЛЬТУВÁТИ. 
ЗАБÁВА [за|бава], -и, ж. 1. (зібрання, на якому розважаються, 

веселяться) забава: То булá фáйна забáва. 2. Розвага. 3. перен. Яке-небудь 
заняття (в тому числі хобі), яке допомагає людині відпочити. 

ЗАБÁВИТИ [за|бавити] дієсл., док. (кого) 1. Заспокоїти дитину, яка 
плаче, іграшкою чи якимись іграми. 2. Влаштувати для дорослих якусь 
гостину, вечірку і т. ін. Див. ще БÁВИТИ, ПОБÁВИТИ. 

ЗАБÁВИТИСІ [за|бавитис´і] дієсл., док. Гарно відпочити, провести 
час на гостині, вечірці. Див. ще БÁВИТИСІ, ПОБÁВИТИСІ. 

ЗÁБАВКА [|забаўка], -и, ж. 1. Дитяча іграшка. 2. перен. Яке-небудь 
заняття, яке допомагає людині відпочити. 
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ЗАБАВНИ́Й [забаў|ниĭ], -á, -é прикм. Який наповнений розвагами, 
жартами: Висільú булó хорóше, забавнé. ◙ музúки забавні ́ – гурт музик, 
які, окрім виконання музичних творів, організовують гостей на 
різноманітні розваги. 

ЗАБÁГАНКА [за|баганка], -и, ж. 1. (велике бажання щось мати чи 
одержати) забаганка. 2. Примха. 

ЗАБАГÁТО [заба|гато] присл. (надто багато, надмірно багато) 
забагато. ♦ Приказка: Як забагáто, то й свиня́ не хóче – те, що над міру, 
шкодить усім; ◙ йомý півсвіт́а замáло, цілóго забагáто – про зажерливу 
людину. Див. ще ЗАФИ́СТ. 

ЗАБÁГНУТИ [за|багнути] дієсл., док. Дуже захотіти, забажати: 
Натáля вчéра забáгла пля́цків. 

ЗАБÁГНУТИСІ [за|багнутис΄і] дієсл., док. Забажатися: Йомý сі 
забáгло борщý. 

ЗАБАЛÁКАТИ див. ЗАБАЛÁКУВАТИ. 
ЗАБАЛÁКАТИСІ див. ЗАБАЛÁКУВАТИСІ. 
ЗАБАЛÁКУВАТИ [заба|лакувати] дієсл., недок., ЗАБАЛÁКАТИ 

[заба|лакати] док. 1. Починати говорити, розповідати, балакати. 2. (кого) 
набридати кому-небудь довгою, непотрібною розмовою. 3. (кого) 
відволікати кого-небудь своїми балачками від якихось основних справ: 
Вонá менé забалáкала, та й молокó збі ́гло. Див. ще БАЛÁКАТИ, 
НЕДОБАЛÁКАТИ, ПЕРЕБАЛÁКАТИ, ПОБАЛÁКАТИ, 
РОЗБАЛÁКАТИ, РОЗБАЛÁКАТИСІ. 

ЗАБАЛÁКУВАТИСІ [заба|лакуватис´і] дієсл., недок., 
ЗАБАЛÁКАТИСІ [заба|лакатис´і] док. 1. Витрачати надмірно багато часу 
на розмову, на балачки. 2. Говорити невпопад унаслідок хвороби, 
втрачання свідомості і т. ін.: Він вже починáє забалáкуватисі. 

ЗАБАНДАЖУВÁТИ [забандажу|вати] дієсл., док. Перев’язати 
бинтом, марлею чи іншим підручним матеріалом, накласти пов’язку; 
зробити перев’язку. Див. ще БАНДАЖУВÁТИ, ПЕРЕБАНДАЖУВÁТИ, 
РОЗБАНДАЖУВÁТИ. 

ЗАБАНУВÁТИ [забану|вати] дієсл., док. (за ким) засумувати, 
затужити, заскучати. Див. ще БАНУВÁТИ. 

ЗАБÁЦЬКАНИЙ [за|бац΄каниĭ], -а, -е/-и, дієприкм. Забруднений 
грязюкою, болотом. Див. ще ЗАТАЛÁПАНИЙ. 

ЗАБА́ЦЬКУВАТИСІ [за|бац´куватис´і] дієсл., недок., 
ЗАБÁЦЬКАТИСІ [за|бац΄катис΄і] док. Забруднитися грязюкою, болотом. 
Див. ще ЗАБИ́РКУВАТИСІ, ЗАТАЛÁПУВАТИСІ. 

ЗАБÉМБУВАТИ [за|бембувати] дієсл., недок., ЗАБÉМБАТИ 
[за|бембати] док. (кого) набридати довгими розмовами, частими 
відвідинами когось і т. ін. ◙ забéмбувати (забéмбати) гóлову (кому) – 
відволікати (відволікти) кого-небудь розмовами від основної справи, про 
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виконання якої забувається: Вона мені ́ забéмбала гóлову, та й я забýла, шо 
мáю ше купúти олі ́й. 

ЗАБИВÁТИ [заби|вати] дієсл., недок., ЗАБИ́ТИ [за|бити] док. 1. З 
силою систематично бити об що-небудь: а) Зимá булá лéгка, дощі ́
забивáли, забивáли – бúли в стінý, і фáрба повилýскувалася; б) Той ґáнок 
забивáло дощéм. 2. (про територію з рослинністю) густо, щільно заростати 
бур’янами. безос. забивáло (недок.) / забúло (док.) – густо, щільно 
заростало / заросло бур’янами. 3. (про рослини) перемагати у боротьбі з 
іншими видами рослин: Я посадúла там кукурýдзи, дýмала, шо вонú 
заб’ю́т бурінú. 4. перен. Заглушувати щось основне. ◙ забивáти (забúти) 
гóлову (чим і без додатка) – відволікати (відволікти) людину чимось 
другорядним від її основних думок, перешкоджаючи таким чином 
здійснювати основні наміри; ◙ забивáти (завертáти) собі ́ дурнúм гóлову 
– перейматися дрібницями, на які не варто звертати увагу; ◙ не забивáй 
собі ́ дурнúм гóлову – не звертай уваги на дурниці, не переймайся 
дурницями.  

ЗАБИРÁТИ [заби|рати] дієсл., недок., ЗАБРÁТИ [заб|рати] док. 
1. (брати собі) забирати: (мама про дочку-студентку) Вонá всьо забрáла у 
свій пенáл, нáвіть запáски. І пої ́хала. А я рáно не мáла з чим бахурúска до 
шкóли відпрáвити. Такá м булá зла! 2. (відбирати) забирати: Забирі ́т в 
нéго з рук ніж, бо він ше малéнький, ше порíжисі. Ніж – то не грáйка. 
3. перен. Перемістити кого-небудь з одного місця перебування в інше: 
Заберú ді ́ти до хáти, бо стрáшне кусáют комарі.́ 4. перен. Перекласти 
що-небудь з одного місця в інше: Заберú мúску зві ́дси.  

ЗАБИРÁТИСІ [заби|ратис΄і] дієсл., недок., ЗАБРÁТИСІ [за|братис΄і] 
док. 1. (звідки) покинути якесь місце: Анý, одéн з дрýгим, забирáйтисі 
зві ́дси! 2. Піти геть: Комý не рихт, най сі забирáє ‘хто не задоволений 
(таким порядком), нехай іде геть’. ◙ забирáйсі гет – іди геть, іди геть 
звідси: Забирáйсі мені ́ гет з подві ́рі! 

ЗАБИ́РКАТИСІ див. ЗАБИ́РКУВАТИСІ. 
ЗАБИ́РКУВАТИСІ [за|биркуватис΄і] дієсл., недок., ЗАБИ́РКАТИСІ 

[за|биркатис΄і] док. Забруднюватися грязюкою (переважно під час ходи у 
дощову погоду). Див. ще ПІДБИ́РКУВАТИСІ, ЗАБÁЦЬКУВАТИСІ. 

ЗАБИ́ТИ див. ЗАБИВÁТИ. 
ЗАБÍГАТИ [за|б’ігати] дієсл., док. Почати бігати. ◙ аж мурашкú 

забі ́гали по спині ́– ‘аж мурашки забігали по спині’; 
ЗАБІГÁТИ [заб’і|гати] дієсл., недок., ЗАБÍГТИ [за|б’ігти] док. (куди, 

в що) вбігати куди-небудь. Див. ще БÍГАТИ, БÍГТИ. 
ЗАБІЛИ́ТИ див. ЗАБÍЛЮВАТИ. 
ЗАБÍЛЮВАТИ [за|б’іл΄увати] дієсл., недок., ЗАБІЛИ́ТИ [заб’і|лити] 

док. Вливати трохи молока до якої-небудь страви (переважно рідкої), щоб 
зробити її смачнішою. Інколи це робиться вимушено: страва повинна бути 



Філологічний часопис, вип. 2 (10) / 2017 
 

 178

зварена на молоці, але молока не вистачає, то його додають хоч трохи до 
води́ для покращення смаку страви. Деколи молоко додають у невеликій 
кількості (забілюють страву) спеціально, згідно з кулінарним рецептом. 

ЗАБОРГУВÁТИ [заборгу|вати] дієсл., док. Мати перед кимось борг у 
вигляді грошей або необхідної для виконання роботи. Див. ще 
БОРГУВÁТИ, ПОБОРГУВÁТИ. 

ЗАБОЧÉНИЙ [забо|чениĭ], -а, -е/-и, дієприкм. Нахмурений: Ти чо 
такúй забочéний? Див. ще ЗАВÍРЕНИЙ. 

ЗАБОЯ́ТИСІ [забо|йатис΄і] дієсл., док., дит. Збоятися, злякатися, 
перелякатися. 

ЗАБЛУДИ́ТИСІ [заблу|дитис´і] дієсл., док. Заблудитися: (сусід 
жартома до сусідки, чия корова прийшла разом із його коровою на його 
подвір’я) – Шось Вáша корóва заблудúласі. – Знáєте, так сі полюбúли 
обúдві коровú. 

ЗАБРÁТИ див. ЗАБИРÁТИ. 
ЗАБРÁТИСІ див. ЗАБИРÁТИСІ. 
ЗАБРУНÍТИ [забру|н΄іти] дієсл., док. 1. Почати бриніти. 2. (про 

бджолу, муху) почати дзижчати. Див. ще БРУНÍТИ, ПОБРУНÍТИ. 
ЗАБУВÁТИ [забу|вати] дієсл., недок., ЗАБУ́ТИ [за|бути] док. 

Забувати: а) (знайомі односельчани жартома до трирічного хлопчика, 
який сідає в автобус із татом) Мáму де забýв? б) (із пісні) Співанóчки мої ́
мúлі! Кі ́лько я вас знáла! А як прийшлá до свекрýхи, всі позабувáла. А 
свекрýха дóбра бýла, та й ми нагадáла, Співáй, дóню, співанóчки, би с не 
забувáла; в) Вонá мені ́ забéмбала гóлову, та й я забýла, шо мáю ше купúти 
олі ́й; г) Не смі ́юсі питáти, але скажі ́т мені,́ що там напúсано, бо м 
забýла вдóма окуля́ри. Див. ще ПОЗАБУВÁТИ. 

ЗАБУВА́ТИСІ [забу|ватис´і] дієсл., недок., ЗАБУ́ТИСІ [за|бутис´і] 
док. Те саме, що ЗАБУВÁТИ. 

ЗАБУДИ́ТИ див. ЗАВУДИ́ТИ. 
ЗАБУ́ДЬКУВАТИЙ [за|буд΄куватиĭ], -а, -е/-и, прикм. Забудькуватий. 
ЗАБУ́МКАТИ [за|бумкати] дієсл., док. 1. Почати видавати, 

утворювати глухі звуки, ритмічно ударяючи об що-небудь (наприклад, у 
бубон). 2. Постукати кілька разів підряд у шибку вікна. Див. ще 
БУ́МКАТИ. 

ЗАВАДЖЄ́ТИ див.ЗАВАДЖЬИ́ТИ. 
ЗАВАДЖЬИ́ТИ [зава|дж’ити], ЗАВАДЖЄ́ТИ [зава|дж’еити] дієсл., 

недок., ПОЗАВАДЖЬИ́ТИ [позава|дж’ити], ПОЗАВАДЖЄ́ТИ 
[позава|дж’еити] док. Заважати: а) Як нас вівозúли в Сибі ́р, то булú в селі ́
такі ́ лю́ди, шо тіш́илисі і говорúли: «Най вже нам богачі ́ не 
заваджьúют»; б) Він йомý позаваджьúв та й пішóв. 
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ЗАВÁЖУВАТИ [за|важувати] дієсл., недок., ЗАВÁЖИТИ [за|важити] 
док. Мати певну вагу при зважуванні: (у сільській крамниці) – То вам 
завáжило на ві ́сім грúвень сóрок копі ́йок. – Ой-йой-йой! Я дýмала, шо то 
бýде пйúтка. 

ЗАВАЛИ́ТИ [зава|лити] дієсл., док. Розібрати на частини, розвалити: 
Грýбу ту завалúли ‘Пічку ту розібрали, розвалили’. 

ЗАВДАВÁТИ [заўда|вати] дієсл., недок. ЗАВДÁТИ [заў|дати] док. 
1. Допомагати кому-небудь покласти вантаж на плечі, напр., мішок із 
зерном, картоплею, верету з сіном, травою і т.д. ◙ завдавáти музúкам 
бýбен – (про гостей на весіллі) іти в числі останніх з весілля; 2. перен. 
Допомагати матеріально ◙ давáти (дáти) і завдавáти (завдáти) – щедро 
допомагати матеріально, щедро давати комусь (переважно родичам, 
членам сім’ї) гроші, кошти, матеріальні цінності, майно і т. ін.: Та як би 
він лишé хоті ́в вчúтисі, то я би йому помоглá, я би йомý дáла і завдáла.  

ЗАВДÁТИ див. ЗАВДАВÁТИ. 
ЗАВДАТКУВÁТИ [заўдатку|вати] дієсл., недок. Платити завдаток. 
ЗАВЕДÍЯ див.ЗАВИДÍЯ. 
ЗАВЕЛИ́КИЙ [завеи|ликиĭ], -а, -е/-и, прикм. (надто великий 

розміром) завеликий: Ця сорóчка на тéбе будé завелúка. 
ЗÁВЕЛИКО [|завеилико], ЗÁВИЛИКО [|завиелико] присл. Заздрісно: 

Намýчилисі ми тóго рóку з тúми кукурýдзами, мýсіли два рáзи 
пересáджувати, бо ворóни вітігáли, áле як нам восенú ві ́росли, то так 
булó лю́дим зáвелико. 

ЗАВЕРТÁТИ 1[завеир|тати] дієсл., недок., ЗАВЕРНУ́ТИ 1 
[завеир|нути] док. 1. Робити поворот, повертати. 2. Примушувати кого-
небудь повернути в інший бік або назад з того напрямку, в якому людина 
чи тварина прямувала: (із розмови пастухів на пасовиську) Йди, завернú 
худóбу, бо зáраз в кукурýдзи залі ́зе. 3. Проходячи або повертаючи мимо, 
принагідно зайти або заїхати кудись чи до когось: Та я взагалі ́ то йшла до 
сільмáгу, але вúджу – ти приїх́ала та й дýмаю: дай завéрну. ◙ завертáти 
гóлову (кому чим і без додатка) – а) набридати кому-небудь своїми 
дрібничковими проханнями, справами і т. ін.; б) завдавати комусь 
клопотів; ◙ завертáти комýсь головú – те саме, що завертáти гóлову; 
◙ завертáти (забивáти) собі ́ дурнúм гóлову – перейматися дрібницями, 
на які не варто звертати увагу. 

ЗАВЕРТÁТИ 2 [завеир|тати] дієсл., недок., ЗАВЕРНУ́ТИ 2 
[завеир|нути] док. (кого, що) загортати у що-небудь: (жінка, звертаючись 
до продавця у сільській крамниці) А завернú мені ́то в якись папі ́р. Бо як 
то мені ́ нéсти чéрез всьо селó? Всі лю́ди будýт ззирáтисі. 

ЗАВЖДИ́ [заўж|ди] присл. Завжди. ◙ нас завждú всю́ди пóвно – ми 
завжди всюди присутні. 
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ЗАВИ́ВАНЕЦ [за|виванеиц], -нці, ЗАВИ́ВАНИЦ [за|виваниец], -нці, 
ч., кул. Рулет із дріжджового тіста з повидлом чи маком. 

ЗАВИ́ВАНІ [за|виван´і], -і, с. Один із весільних обрядів у Стриганцях 
– завивання молодої: (бабуся насмішкувато коментує дії трирічної онуки, 
яка, граючись, взяла подушку з хати і кудись іде) Так, як до завúвані йде! 

ЗАВИВÁТИ [зави|вати] дієсл., недок., ЗАВИ́ТИ [за|вити] док. (кого, 
що) загортати у що-небудь. Те саме, що ЗАВЕРТÁТИ 2. 1 ос. одн. теп. 
часу – (я) завивáю; 1 ос. одн. мин. часу – (я) завивóв (недок.), (я) завúв 
(док.); 1 ос. одн. майб. часу – (я) бýду завивáти (недок.), (я) зав’ю́ (док.). 

ЗАВИДÍЯ [завие|д΄ійа], -і ́ї, ЗАВЕДÍЯ [завеи|д΄ійа], -і ́ї, сп. р. 
(стосується людини незалежно від статі чи віку) вередлива людина, 
вередá. Див. ще ВЕРЕДÁ, ПРИ́МХА. 

ЗÁВИДЛИВИЙ [|завидливиĭ], -а, -е/-и, прикм. Заздрісний, 
завúдливий. Див. ще ЗÁВИСЛИВИЙ, ЗÁВИСНИЙ. 

ЗАВИ́ДНА [за|видна] присл. (у вечірній час перед настанням сутінків; 
коли ще не смерклося) завúдна. 

ЗÁВИДУВАТИ [|завидувати] дієсл., недок. (кому) завúдувати, 
заздрити. Див. ще ПОЗÁВИДУВАТИ. 

ЗАВИНÉНИЙ [зави|нениĭ], -а, -е/-и, дієприкм. 1. (про річ, предмет) 
загорнутий. 2. ж. Те саме, що ЗАВИ́ТА. 

ЗАВИНИ́ТИ [зави|нити] дієсл., док. 1. Провинитися: Бúти як Гáмана 
– то знáчит: бúти не жалію́чи, бо завинúв. 2. (кому що або без додатка) 
(мати перед кимось борг у вигляді грошей) заборгувати: а) Я їй завинúла 
за фáрбу. Дай менí грóші, щоб я їй віддáла і не була вúнна; б) (покупець до 
продавця, нагадуючи про свій борг) Я вчéра завинúв дúсіть копíйок. 

ЗАВИНУ́ТИ [зави|нути] дієсл., док. 1. (кого, що) загорнути у 
що-небудь. 2. Зав’язати, обв’язати. 

ЗАВИНУ́ТИСІ [зави|нутис΄і] дієсл., док. (в що) 1. Обгорнути себе 
чим-небудь, переважно виготовленим із тканини. 2. Одягнути на голову 
хустку: Вонá завинýласі в хýстку і пішлá додóму. 

ЗАВИСÁТИ [зави|сати] дієсл., недок., ЗАВИ́СНУТИ [за|виснути] 
док. Зависати. 

ЗÁВИСЛИВИЙ [|зависливиĭ], -а, -е/-и, прикм. Те саме, що 
ЗÁВИДЛИВИЙ: У нáшім селí лю́ди дýже зáвисливі. 

ЗÁВИСНИЙ [|зависниĭ], -а, -е/-и, прикм. Те саме, що 
ЗÁВИДЛИВИЙ. 

ЗАВИ́СНУТИ див. ЗАВИСÁТИ. 
ЗАВИСÓКИЙ [зави|сокиĭ], -а, -е/-и, прикм. (занадто високий) 

зависокий. Див. ще ВИСÓКИЙ. 
ЗАВИСÓКО [зави|соко] присл. (занадто високо) зависоко. Див. ще 

ВИСÓКО. 
ЗÁВИСТЬ [|завист΄], -и, ж. Заздрість. 
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ЗАВИ́ТA див. ЗАВИ́ТИЙ. 
ЗАВИ́ТИЙ [за|витиĭ], -а, -е/-и, дієприкм. 1. Загорнутий. 2. ЗАВИ́ТA 

[за|витa], ж. Яка має на голові хустку: Кóжда ді ́вка булá в хустúнці 
завúта. 

ЗАВÍДАТИ див. ЗАВÍДУВАТИ 1. 
ЗАВÍДУВАТИ 1 [за|в’ідувати] дієсл., недок., ЗАВÍДАТИ [за|в’ідати] 

док. (куди, до кого) завітати, (куди, до кого); провідувати (кого). 
ЗАВÍДУВАТИ 2 [за|в’ідувати] дієсл., недок. (чим) виконувати 

обов’язки завідувача певної установи, закладу, організації та ін. 
ЗАВÍРЕНИЙ [за|в’ірениĭ], -а, -е/-и, дієприкм. 1. Нахмурений; 

насуплений; який дивиться спідлоба. 2. перен. Який ставиться при зустрічі 
або розмові з явно виявленою неприязню або підозрінням до кого-небудь. 

ЗАВÍРИТИСІ [за|в’іритис΄і] дієсл., док. (на кого і без додатка) 
1. Нахмуритися, насупитися; дивитися спідлоба. 2. перен. Неприязно або з 
підозрінням ставитися до кого-небудь. 

ЗАВ’Є́ЗУВАТИ [за|вйезувати], ЗАВЙИ́ЗУВАТИ [за|вйизувати] 
дієсл., недок., ЗАВ’ЇЗÁТИ [завйі|зати] док. (робити вузол, з’єднувати, 
скріплювати кінці чого-небудь вузликом, петлею і т. ін.) зав’язувати. 
◙ зав’є́зувати (зав’їзáти) на ґудз – зав’язати вузлом (напр., шнурівки в 
туфлях): Зав’їжú на ґудз, бо інáкше – розвйúжисі; ◙ зав’є́зувати 
(зав’їзáти) на клю́чку – зав’язати петлею (напр., шнурівки в туфлях); 
◙ (кому) зав’їзáти світ – а) робити когось нещасним, позбавляти радості: 
(із пісні) А ти мені ́, шабелúно, зав’їзáла світ; б) одружувати кого-небудь 
(переважно нещасливо). Див. ще РОЗВ’Є́ЗУВАТИ, РОЗЙИ́ЗУВАТИ, 
РОЗВ’ЇЗÁТИ. 

ЗАВ’Є́ЗУВАТИСІ [за|вйезуватис´і], ЗАВЙИ́ЗУВАТИСІ 
[за|вйизуватис´і] дієсл., недок., ЗАВ’ЇЗÁТИСІ [завйі|затис´і] док., перен. 
Організовуватися: Тогдú вже був зав’їзóвсі колгóсп. 

ЗÁВ’Є́ЗЬ [|завйезˊ], -і, ЗÁВЙИЗЬ [|завйизˊ], -і ж. Зав’язь. 
ЗАВÍЗНО [за|в’ізно] у знач. присудкового слова (дуже багато кого-, 

чого-небудь; переповнено, скупчено) завізно: В нáшім млині ́в субóту все 
заві ́зно ‘У нашому млині в суботу завжди багато відвідувачів’. 

ЗАВЙИ́ЗНУТИ [зав|йизнути], ЗАВ’Є́ЗНУТИ [зав|йеизнути] дієсл. 
док. Зав’язнути. Див. ще ВЙИ́ЗНУТИ, В’Є́ЗНУТИ. 

ЗАВЙИ́ЗУВАТИ див. ЗАВ’Є́ЗУВАТИ. 
ЗÁВЙИЗЬ див. ЗÁВ’Є́ЗЬ. 
ЗАВЙИ́НУТИ [зав|йинути], ЗАВ’Є́НУТИ [зав|йеинути]  дієсл., док., 

ЗІВЙИ́НУТИ [з΄ів|йинути], ЗІВ’Є́НУТИ [з΄ів|йеинути] док. зів’янути. Див. 
ще ВЙИ́НУТИ, В’Є́НУТИ. 

ЗАВ’ЇЗÁТИ див. ЗАВ’Є́ЗУВАТИ. 
ЗАВÓДИТИ [за|водити] дієсл., недок., ЗАВÉСТИ [за|вести] док. 

1. Супроводжуючи, допомагати кому-небудь заходити кудись або до 
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когось 2. Брати на утримання тварину: а) Він си заві ́в пса; б) Та шось робú 
з тúми псáми, бо вже їх багáто на подві ́ру, а ще як дві сýчки врóдіт, то 
шо – бýдем пся́рню завóдити? 

ЗАВОДИ́ТИ [заво|дити] дієсл., недок. 1. Дуже плакати, ревіти: (жінка 
до чоловіка у розмові про дитину) Ти хóчеш, шоб вонá зáраз заводúла? ‘не 
зачіпай її, бо вона зараз плакатиме?’. 2. Голосити. 

ЗАВОЛОКÁТИ [заволо|кати] дієсл., недок., ЗАВОЛОКТИ́ 
[заволок|ти] док., ЗАВОЛОЧИ́ [заволо|чи] док. 1. Вміщувати щось у 
середину чого-небудь: Я вже заволі ́к перúну в підодія́льник. 
2. Протягувати нитку через вушко голки. Те саме, що ВСИ́ЛЮВАТИ: 
Заволочú ми нúтку в глу. 

ЗАВОЛОКТИ́ див. ЗАВОЛОКÁТИ. 
ЗАВОЛОЧИ́ див. ЗАВОЛОКÁТИ. 
ЗАВОЛОЧИ́ТИ [заволо|чити] дієсл., док. Розпушити бороною зорану 

землю до або після сівби. Див. ще ВОЛОЧИ́ТИ. 
ЗАВОРÍТНІ [заво|р΄ітн΄і] мн. Вл. н.: мікротопонім – назва поля, 

розташованого на території села Стриганці. 
ЗАВСТИДÁТИ [заўсти|дати] дієсл., док. 1. (кого) поставити когось у 

незручне становище і змусити таким чином зазнати прилюдного сорому. 
2. (кого) присоромити, звернути кому-небудь увагу на його негідну 
поведінку. 

ЗАВСТИДÁТИСІ [заўсти|датис΄і] дієсл., док. Відчути сором 
засоромитися. Див. ще ВСТИДÁТИСІ. 

ЗАВУДИ́ТИ [заву|дити], ЗАБУДИ́ТИ [забу|дити] док. (про м’ясо і 
м’ясні вироби) закоптити Див. ще ВУДИ́ТИ.  

ЗАВУЗКИ́Й [завуз|киĭ], -á, -é, прикм. (занадто вузький) завузький. 
Див. ще ВУЗКИ́Й. 
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