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Типові лексичні і граматичні помилки та їхні правильні 
відповідники 

Неправильно Правильно 

а між тим а тим часом, проте, а втім, насправді 

банкет бенкет 

башмак техн. пристрій черевик 

без всякого сумніву без ніякого сумніву, нічого й казати 

без малого сотня менше, ніж: сто; мало не сто 

без малого чверть століття майже чверть століття 

без толку без пуття 

без усяких засобів до життя без ніяких, жодних засобів 

беушне обладнання уживане обладнання 

біля двісті близько двохсот (але біля хати) 

більша половина більша частина 

більше 3-х років більш як три роки, понад три роки 

більше всього понад усе, найбільше, більше за все 

більше ніж: досить цілком (зовсім) достатньо (досить) 

більше року понад рік 

більше того (мало того) навіть більше, ба більше, ще більше 

більше чим досить (аж) задосить 

благополуччя добра воля, щастя, добробут, гаразд 

Болгарія одна з перших визнала Болгарія однією з (або серед) перших 
визнала 

брати взятки хабарювати, брати хабарі 

бувший у використанні уживаний, використаний 

бути на виду бути перед очима 

в 1990 році 1990 року 

в випадку чого коли що, в разі чого 

в даному селі у цьому селі 

в двох словах двома словами 

в дитинстві змалку, за малих літ 

в залежності залежно від 



в інший час іншим часом 

в кінці кінців врешті-решт, зрештою, нарешті, кінець 
кінцем 

в кожному разі як-не-як 

властивий (для кого) для влади властивий (кому) владі 

в лютому місяці у лютому 

в минулому році торік, минулого року 

в найближчий час незабаром, невдовзі, найближчим часом 

в недалекому майбутньому незабаром, невдовзі 

в один і той же час одночасно, водночас, саме тоді, 
рівночасно 

в останній час останнім часом 

в повній мірі цілком 

в подальшому надалі 

в порівнянні порівняно з; проти кого, чого; супроти 
кого, чого 

в порядку речей звичайна річ 

в послідуючому породили ряд 
порушень 

надалі зумовили (спричинили) ряд (низку) 
порушень 

в принципі, мені все рівно власне кажучи, фактично, насправді мені 
однаково (байдуже), все одно, мене це не 
обходить 

в революцію за революції 

в результаті — програш звідси і програш 

в рівній мірі однаково 

в розстрочку на виплат 

в самий раз якраз 

в самому соку у розквіті сил 

в силу можливости по змозі, як вистачить сил, як буде змога 

в сім годин о сьомій годині- 

в скорому майбутньому згодом, незабаром, на майбутнє 

в ті часи за тих часів 

в той день того дня, тоді 

в той час тоді, на ту пору 

в той час як тоді як 

в тому числі серед них, поміж: них 

в цей день цього дня 



в цьому відношенні із цього боку, з цього погляду 

в цьому році цього року 

в частності хвилює оце зокрема, хвилює це 

в 'язучий в 'язкий 

ведучий провідний 

верховний найвищий 

вести свою політику вести власну політику 

вжити (що) заходи вжити (чого) заходів 

взамін натомість 

взяти в толк добрати розуму 

виборна кампанія виборча кампанія 

вийшла економія по цьому зекономили на цьому 

виключно винятково, лише, тільки 

виключно одне порівняння єдине порівняння 

вираз (про слова) вислів 

виручка виторг 

висказані депутатами 
зауваження 

депутатські зауваження 

висказати думку висловити думку 

високе положення займати перебувати на становищі 

високе положення в суспільстві високо стояти у суспільстві 

високопоставлений чиновник достойник 

вичікувальне положення вичікувати 

вища міра покарання найвища міра покарання 

вияснити з'ясувати, вияснити 

відгук (на що) на дисертацію відгук (про що) про дисертацію 

відзначати (у знач, 
«святкувати») 

святкувати 

відказати у послузі відмовити у послузі 

відкрити збори розпочати (відкрити) збори 

відкритка листівка, поштівка 

відноситися вороже ворогувати, вороже ставитися 

відноситися добре ставитися добре 

відноситися легковажно легковажити 

відноситися як до людей вас за людей мають 

відноситься в розряд належить до національної безпеки 



національної безпеки 

відносно приміщень щодо (про) помешкань (-ння), приміщень (-
ння) 

відношення взаємне відносини, стосунки, взаємини 

відношення вороже ворожнеча 

відношення мати до чогось стосуватися до чого 

відношення стосунки, причетність до 

відношення добре добре ставлення 

відношення процентне відсоткове відношення 

відпуск по догляду за дитиною відпустка для догляду дитини 

відпуск по хворобі відпустка через хворобу 

вільна вакансія вільне місце або вакансія 

вірна копія правильна копія 

вірна смерть неминуча (видима) смерть 

вірний переклад правильний переклад 

вірний програш неминучий програш 

вірний спосіб надійний спосіб 

вірний друг вірний, відданий, щирий друг 

вірніше сказати правду кажучи 

включити в порядок денний включити (вписати) до порядку денного 

включити режим голосування увімкнути режим голосування 

влізати в долги заборгувати 

воспрянути духом збадьорішати 

все інше складалося решта складалася 

все навкруги його не обходить нічого навкруги його не обходить 

вступити в силу набрати чинности 

вступити в боротьбу стати до боротьби 

всякі наради всілякі наради 

глиба брила 

гонка гонитва 

глузувати (над ким) над 
опонентом 

глузувати (з кого) з опонента 

говорити (на чому) на англійській говорити (як) англійською 

говорити по конкретних 
програмах 

говорити про конкретні програми 

голосуємо по двох зверненнях голосуємо два звернення 



давайте задавати питання по 
суті 

запитуймо по суті 

дати їм то одне, то друге дати їм то те, то те 

де б не був хоч (хай) де будеш 

депутат настоює депутат наполягає 

десяток кращих районів десяток найкращих районів 

дивуватися (чому) поведінці дивуватися (з чого) з поведінки 

дилер торговець 

дистриб'ютор розподілювач 

для видимості про людське око 

для запобігання огласки щоб не було розголосу 

для початку почнімо з того що; спочатку, передусім 

для цього, щоб мати докази для того, щоб мати докази 

до останнього часу донедавна 

до сих пір досі, до цього часу 

до слідуючого голосування до наступного голосування 

до тих пір доти, до того часу 

добавити до сказаного додати до сказаного 

добитися результатів домогтися (досягти) результатів 

доглядати (за ким) за хворим доглядати (кого) хворого 

доказати свою правоту довести свою правоту (рацію) 

доповідати дальше доповідати далі 

дохідна і розхідна частина 
бюджету 

дохідна і видаткова частина бюджету 

друг з другом один з одним 

друг проти друга один проти одного 

друг у друга один в одного 

друге (інше) діло інша справа (річ) 

другим (іншим) разом інколи, іноді, часом, іншим разом, інший 
раз, іншого разу, вдруге 

другими (іншими) словами інакше кажучи 

дурно себе почувати погано себе почувати 

духовенство духівництво 

їхати по залізній дорозі їхати залізницею 

є присутній, був присутній присутній або є (був) 

жертвенний жертовний 



жилий фонд житловий фонд 

жити на чужий рахунок жити чужим коштом 

женитися (на кому) на багатій одружитися, женитися (з ким) з багатою 

з довідки слідує з довідки випливає 

з тим, щоб щоб (для того щоб) 

з тих пір відтепер, відтоді 

з точки зору з погляду (на погляд) 

завершитись до кінця завершитися або закінчитися 

з цієї причини через це 

за бажанням на бажання 

за назвою з назви 

за напрямком у напрямку 

за недбалістю через недбальство 

за одягом по одягу 

за свідченням як свідчить (свідчать) 

за смаком до смаку 

за телефоном телефоном, на телефон 

завдати (що) біль завдавати (чого) болю 

завідома ухвалюється наперед ухвалено 

завірити вас запевнити вас 

завірити документ засвідчити документ 

загруженість кадрів завантаженість кадрів 

займати посаду посідати, обіймати посаду 

займати увагу бути в центрі уваги 

займатися в інституті навчатися в інституті 

займатися любов 'ю кохатися 

займатися спортом спортувати, займатися спортом 

займатися торгівлею торгувати 

займатися чимось робити щось, жити з чогось 

займатися політикою бути в політиці 

займатися самим собою заходитись коло самого себе, взятися за 
самого себе 

займатися танцями вчитися танцювати 

займатися усилено заглиблюватися в що 

заказати номери у готелі замовити номери (помешкання) у готелі 

заключається в тому полягає у тому 



заключати в собі містити в собі 

заключення зробити зробити висновок, висновувати 

заключення комісії висновок комісії 

заключити договір укладати угоду, договір 

заключити в тюрму ув 'язнити 

заключити мир укласти мир, замиритися 

заключний останній, завершальний, фінальний 

замісник директора заступник директора 

запобігати (чого) руйнування запобігати (чому) руйнуванню 

заставити це зробити змусити (примусити) це зробити 

застопорилося питання загальмовано питання 

захисний імунітет захист або імунітет 

зачим три заступника для чого три заступники 

заявили на весь голос заявили на повний голос 

звернення по іподрому звернення щодо іподрому 

звернувся в міську раду звернувся до міської ради 

злонравний непутящий 

зміни по заступниках зміни щодо заступників 

знати по назві знати з назви 

знаходитися під юрисдикцією перебувати під юрисдикцією 

знаходитися на території розміщуватися, розташовуватися на 
території 

знаходитися в користуванні бути у користуванні 

знаходитися в кризисі опинитись, перебувати у кризі 

знаходитися в убитку зазнавати збитків, втрат 

знаходитися при владі бути при владі 

знаходитися бути, перебувати, розміщуватися, 
розташовуватися 

знаходитися на військовій службі служити у війську 

значимість значущість 

знущатися (над ким) над 
людиною 

знущатися (з кого) з людини 

зрадити (кому) Батьківщині зрадити (кого) Батьківщину 

зросли вимоги у справі зросли вимоги до 

навчання та виховання навчання та виховання 

зустрілися з наступним натрапили на таке 



зустрілися з пропозицією 
міністерства 

ознайомилися, натрапили на пропозицію 
міністерства 

іти напрямік простувати 

ідуть толки іде поголос, поговір, поговори 

ігровий автомат гральний автомат 

із політичної точки зору із політичного погляду 

іменно з цього запитання саме з цього запитання 

ініціятиви направлені ініціятиви скеровано 

інтерес до книжки цікавість до книжки 

інша альтернатива інший спосіб або альтернатива 

і все ж і все-таки 

і так отже 

і тому подібне і таке інше 

ігнорувати (чим) попередженням ігнорувати (що) попередження 

інженер по освіті інженер за освітою 

їсти обід з трьох блюд їсти обід з трьох страв 

їх план їхній план 

їхати, пливти (на чомусь) їхати, пливти (чимось) машиною, 
кораблем; на машині, кораблі 

його лишили прав його позбавили прав 

каждий депутат кожен депутат 

казна скарбниця 

казначей скарбник, скарбівничий 

казначея скарбівниця, скарбівнича 

казнохранилище скарбниця, скарбівня 

казнохранитель скарбівничий 

кінець кінців врешті-решт, зрештою, кінець кінцем 

книжний магазин книгарня 

колеги по роботі колеги 

командувач (чим) військами командувач (чого) військ 

комісіонер представник 

комісія порахувала за необхідне комісія вважала, мала за необхідне 

конкретний адресат одержувач, адресат 

конкретніше конкретизовувати переконливо конкретизовувати 

круглодобово цілодобово 

лишній зайвий 



ліки (від чого) від грипу ліки (проти чого) проти грипу 

лікування за рубежем лікування за кордоном 

лом брухт 

любий будь-який 

легковажити (чим) дорученням легковажити (що) доручення 

ледь не тисяча приблизно тисяча, мало не тисяча 

має місце проблема є проблема 

має подопльоку щось закулісне, приховане, таємне 

малоімущі незабезпечені, зубожілі 

мене було завірено в цьому мене запевнили у тому 

місце для лежання місце лежати 

місце для сидіння місце сидіти 

місцезнаходження розміщення, розташування, (місце) 
перебування 

мати свою позицію мати власну позицію 

мені сфабрикували справу на мене сфабрикували справу 

музика не та, друга музика не та, інша 

на даний час сьогодні, на цю пору, у цей момент 

на заключення сказати завершуючи (закінчуючи), скажу 

на порядок дешевше значно дешевше 

на послідньому місці на останньому місці 

на сьогоднішній день сьогодні, зараз, на цей час 

на цих днях цими днями 

наблюдати спостерігати 

навчати (чому) мові навчати (чого) мови 

називати по фамілії називати на прізвище 

найбільш оптимальний найкращий, найліпший чи оптимальний 

наоборот навпаки 

напрям руху напрямок руху 

народно-демократичний народний або демократичний 

наряду з тим поряд (поруч) з тим 

наскільки був сильний який він був сильний 

наслідувати (кому) прикладу наслідувати (що) приклад 

настільки цікавий такий цікавий 

настільки що така (-ий, -є) що 

наступним чином так, таким способом 



находитися де бути де, перебувати де 

не брати участь не брати участи 

не вживати заходи не вживати заходів 

не викликає довіру не викликає довіри 

не виключено не без того 

не даю дозвіл не даю дозволу 

не дивлячись на те що попри те що, дарма що, всупереч тому 
що, (хай) як будехоч 

хоч настільки, що така, що 

не є упрьоком не докір 

не звернув на це увагу не звернув на це уваги 

не купив книгу не купив книги 

не несе собою інформаційної 
нагрузки 

не подає інформації 

не порушує Закон про мови не порушує Закону про мови 

не робити з цього проблему не робити з цього проблеми 

не соізволили приїхати не забажали приїхати 

не спинити свободу свободи не спинити 

не стільки..., скільки не так..., як 

не то..., не то чи то..., чи то 

нема всього того нічого немає 

нехтувати (чим) порадами нехтувати (що) поради 

ні одного разу жодного разу 

ні під яким виглядом у жодному разі 

ніскільки анітрохи, аж ніяк, зовсім ні, нічого 

нормалізувати цю норму це нормалізувати 

носять рекомендаційний 
характер 

мають рекомендаційний характер 

об'єкт зацікавлення одних і 
других 

об'єкт зацікавлення тих і тих 

обмінний бартер обмін або бартер 

оволодіти (що) ситуацію оволодіти (чим) ситуацією 

один замок чого вартий сам(ий) (лише) замок чого вартий 

один і той же той самий 

один сум, зневіра тільки сум, зневіра 

одна й та сама вартість та сама вартість 

одна третина випускників третина випускників 



одне недорозуміння цілковите непорозуміння 

однією і тією ж мовою тією самою мовою 

опанувати (чим) фахом опанувати (що) фах 

опинитись у критичному стані опинитись у критичному становищі 

оптовий гуртовий 

оснащені краще всіх обладнані ліпше (краще) від усіх 

основний лейтмотив головна думка чи лейтмотив 

основоположна тема засаднича, основна, головна тема 

остатися в дураках пошитися в дурні 

остаток їди недоїдки 

пам ятний сувенір пам 'ятка або сувенір 

пам'ятник (кого) Франка пам'ятник (кому) Франкові 

певним чином якось 

пережити біду перебідувати 

перелиставши доповідь погортавши доповідь 

переписка листування 

питання в слідуючому питання (проблема) у такому 

питання наступного роду таке питання 

питання у доповіді не відбито питання у доповіді не відображено 

підключати під'єднати (до джерела живлення) 

підняти питання порушити питання 

підписка передплата 

підтримати наступний запит підтримати такий запит 

піклуватися (за кого) за батьків піклуватися (про кого, ким) про батьків, 
батьками 

по вимозі населення на вимогу населення 

по всіх областях не проводять ніде в областях не проводять 

по даному факту з цього факту 

по депресивних зонах 
передбачено 

у депресивних зонах передбачено 

по заказу на замовлення 

по його проханні на його прохання 

по його розрахунку за його розрахунком 

по крайній мірі принаймні, щонайменше 

по мірі того, як відповідно до того, як 

по місцю проживання за місцем проживання 



по святах зустрічаємось у свята зустрічаємось 

по сімейним обставинам через родинні обставини 

по спостереженню депутатів як спостерегли депутати 

по тій причині з тієї причини 

по цілим дням цілими днями 

повишена зарплата збільшена зарплата 

погасити відсотки сплатити (виплатити) відсотки 

подібний (на кого) на батька подібний (до кого) до батька 

податок на добавлену вартість податок на додану вартість 

пожити в багатстві розкошів зазнати 

показники заложено показники закладено 

полупається пропозиція виходить пропозиція 

полупити гроші отримати, одержати гроші 

порядка трьох кілометрів приблизно три кілометри (але порядок 
при лічбі) 

поставити питання порушити питання 

постачати (чим) товаром постачати (що) товар 

поступати достойно поводитися гідно 

поступила заява надійшла заява 

поступити в підпорядкування перейти у (до) підпорядкування 

поступити в власність перейти у власність 

поступити в інститут вступити до інституту 

поступити в продажу надійти у продаж 

поступити в лікарню доправити до лікарні 

поступити на роботу стати до роботи, улаштуватися на 
роботу 

поступити по закону вчинити, зробити законно, за законом 

потенційна можливість можливість 

правомочний правочинний, правосильний, судоправний 

працювати по інших пропозиціях працювати над іншими пропозиціями 

пред'явити докази подати докази 

пред 'явити звинувачення з(об)винувачувати, висувати 
звинувачення 

пред'явити позов справляти, подавати позов 

пред'явити претензію заявляти претензію 

пред 'явити рахунок подавати рахунок 



пред'явити вимогу ставити вимогу 

пред'явити для впізнання показувати для пізнання 

пред'явити документ показати, подати 

президент був зі своєю свитою президент був зі своїм почтом 

прейскурант цін цінник або прейскурант 

премія, при тому немала премія, та ще й немала 

при активній підтримці за активної підтримки 

при вашій участі з вашою участю 

при взльоті на злеті 

при виявленні у разі виявлення, коли виявлено 

при відкритті сесії під час відкриття сесії, відкриваючи сесію 

при всій бідності хоч який хто бідний 

при всій повазі попри всю повагу 

при всіх зв 'язках із цими зв 'язками 

при всьому цьому попри все це 

при всьому чесному народі привселюдно, при всій чесній громаді 

при гетьмані Мазепі за гетьмана Мазепи 

при грошах не без грошей 

при думці від думки, на саму думку 

при згадуванні на згадку 

при місячному сяйві на місячному сяйві 

при необхідності за потреби, коли необхідно, у разі 
потреби 

при падінні коли падає 

при переробці коли переробляють 

при перших словах після перших слів 

при розгляді питання під час розгляду питання 

при тому, що це факт тоді, коли (як) це факт 

при цьому до того ж, одночасно 

при читанні читаючи, читавши 

при чому і то 

привернути увагу до наступного привернути увагу до такого 

привести у відповідність зробити відповідним, узгодити, 
увідповіднити 

приділити увагу надати увагу 

прийняти вид набрати (прибрати) вигляду 



прийняти міри вжити заходів 

прийняти до відома взяти (брати) до відома 

прийняти до серця брати до серця, перейматися 

прийняти силу закона набрати сили закону 

прийняти вогонь на себе викликати (прийняти) вогонь на себе 

прийняти за основу взяти (брати) за основу 

прийняти рішення вирішити, ухвалити, винести ухвалу 

прийняти участь взяти (брати) участь 

прийняти чергування заступити (стати) на чергування 

прийняти чиюсь сторону стати на чийсь бік 

прийняти в шутку вважати (сприйняти) за (як) жарт 

прийняти за другого вважати, мати за іншого 

прийняти резолюцію ухвалити резолюцію 

прийшов по справі прийшов у справі 

приступити до порядку денного розпочати порядок денний 

проблема надоїла проблема набридла, остогидла, 
осточортіла 

пройшло більше місяця минуло понад місяць 

промислова індустрія індустрія або промисловість 

протиріччя суперечність 

проходило засідання відбувалося засідання 

процедура слідуюча процедура така 

п 'ять гривень в день п 'ять гривень на день 

раз в рік раз на рік 

рекомендації по покращенню 
умов 

рекомендації щодо (для) поліпшення умов, 
щоб поліпшити умови 

рід 
занять                                         ' 

праця, професія 

ріелтер торговець нерухомого майна 

рік тому назад рік тому 

розкріпостити розкріпачити 

розмову почали говорити почали розмову 

розслідування за фактом розслідування факту 

роковий фатальний 

саме головне найголовніше, найосновніше 

самий факт дії сам факт дії 



свій власний внесок свій або власний внесок 

своїми очима бачив бачив на власні очі 

своїми силами самотужки, сама, сам 

своя особиста думка моя думка або особиста думка 

складати більшість становити більшість 

сімсот з лишком більше, ніж: (як) сімсот; понад сімсот 

скомкано прийняли ухвалили зібгано (жужмом) 

скоріше всього найімовірніше, мабуть, радше 

сміятися (над ким) над людиною сміятися (з кого) з людини 

смутно згадувати нечітко, слабо, туманно, ледь-ледь 
згадувати 

співпали думки збіглися думки 

спірне питання суперечне, дискусійне, контроверсійне 

спонукати (до чого) до дії спонукати (на що) на дію 

справа в тому річ у тому (тім) 

справжні факти правда, дійсність, правдиві 
дані або факти 

срок для здачі термін здавати 

стакан склянка 

станція спасіння станція порятунку 

старійшина найстаріший 

сто чоловік в місяць сто осіб на місяць 

стосуватися до нас стосуватися нас 

стягнення, які понесли керівники стягнення, яких зазнали керівники 

так як тому що, бо, позаяк 

таким чином отже, отож, значить, виходить 

телефонувати (до кого) до нього телефонувати (кому) йому 

терпіти лихо на воді зазнати лиха на воді 

тим більше надто, навіть більше, і поготів 

тим не менше а втім, однак, проте, попри це 

толковий тямущий 

толком до пуття 

торгаш крамар 

трапитися (про подію) статися 

трейдер гуртовий торгівець, гуртовик, 
спекулянт 



тривалий період часу тривалий час 

трошки зачепити тему торкнутися теми 

турбуватися (ким) мною турбуватися (про кого) про мене 

у своїх намірах ми відступили 
назад 

ми відступили у своїх намірах 

у більшості випадків здебільшого 

у кожному разі як-не-як 

у мене є я маю 

у нас свято маємо свято 

у незначній мірі незначною мірою 

у них більший досвід вони мають більший досвід 

у першу чергу насамперед, передусім 

у противному випадку в іншому разі 

у своїх інтересах у власних інтересах 

у свою чергу зі свого боку, і собі, своєю чергою 

у силу того що через те що, з огляду на те що 

у совокупності вирішує разом (сукупно) вирішує 

у той же рік того (ж) року 

у той же час водночас, одночасно 

у той час тоді 

у тому числі серед них (і, й), поміж ними і, зокрема й, 
навіть і, також: і 

увіковічнення увічнення 

управляти керувати 

учбово-спортивний корпус навчально-спортивний корпус 

ущемлювати в правах утискати права, пригнічувати 

характеристика (на кого) 
керівника 

характеристика (кого) керівника 

хворіти (чим) грипом хворіти (на що) на грип 

хотів би провести уточнення хотів би уточнити 

хочу відмітити хочу зауважити (відзначити) 

хто (що) б не хоч (хай) хто + форма теперішнього  
або майбутнього часу 

це нанесло удару це завдало удару 

це ж можна сказати те саме можна сказати 

цій партії це не по силам цій партії це не під силу 

чим..., тим що..., то 



чуть-чуть пізніше дещо, трохи пізніше 

шістсот з лишнім тисяч понад шістсот тисяч 

шість років назад шість років тому 

що поставляється їм що постачають їм 

що-небудь конкретно зробити щось зробити 

я виконав моє завдання я виконав своє завдання 

я відказався я відмовився 

я занятий я працюю, нема коли, мені ніколи 

явка прихід, присутність 

являтися становити, правити за, бути (є) 

являтися причиною чого спричинятися до чого 

язичество язичництво 

язичеський язичницький 

як би не було (як би то не було) хоч (хай) який 

як би я дозволила де б я дозволила 

як можна швидше якнайшвидше 

як ні в чому не бувало наче й не було нічого 

як раз до речі саме до речі 

якби ж то якби-то 

якщо не змінює пам ять якщо не зраджує пам 'ять 

якщо получать якщо отримають 
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