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СЛОВНИЧОК  ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

Авг єві стáйні – занедбане, брудне місце чи занедбані спра ви.  
Ахіллéсова п’ятá – вразливе місце, слабкість людини.
Без т ми (рідше без т мки, без т мку) – нічого не усві дом лю ючи; несамо-

вито.
Вибивáти (б ти) дрижак  (дріб) – дуже тремтіти від холоду, нервового на-

пруження і т. ін.
В кинути / викидáти з голов (з пам’ ті, з думки) – перестати думати про 

кого-, що-небудь, забути когось, щось.
Впіймáти / лов ти на гар чому – викрити кого-небудь, під стерігши його на 

місці злочину або на чомусь осудливому.
Вс пати на галушк  – дуже вилаяти, суворо покритикувати.
Ган ти за двомá зайц ми – намагатися одночасно здобути успіх у двох

і більше справах; братися за кілька справ.
Гар ча головá – запальна, нестримана людина.
Гóрдіїв в зол – дуже складна, заплутана справа; складний збіг обставин.
Гн ти свóю лнію (своє́) – уперто домагатися чого-небудь; наполегливо від-

стоювати, здійснювати щось по-своєму.
Гн ти / зігн ти сп ну – 1. Тяжко працювати; 2. Виявляти покірність, запо-

бігати, підлещуватися.
Гн ти / загн ти к рпу (нóса, ніс) – гордовито триматися, бути чванливим,

гонористим; зазнаватися.
Год ни (год на) пік – найбільше напруження, завантаження в роботі тран-к

спорту, підприємства й т. ін.
Гóлий як б бон – дуже бідний.
Гóстрий яз к – к 1. Дотепна, влучна або дошкульна мова; 2. Здатність гово-

рити дотепно, влучно або дошкульно.
Давáти (піднóсити) гарбузá – відмовляти у сватанні.
Дамóклів меч – небезпека або неприємність, що постійно загрожує комусь.
Дáти на гор хи – дуже вилаяти, покритикувати кого-небудь.
Денно і нічно (... і нощно) – постійно, увесь час, цілодобово.
Див тися згор  (зв рху) вниз (звисокá, зв рхньо) – зне важ ливо, зверх-

ньо ставитися до кого-небудь.
До глибóкого сн гу – до справжньої зими; до морозів. 
Замітáти / замест  слід  – знищувати, приховувати все, що може викрива-

ти які-небудь таємні або несхвальні дії, учинки.
Збивáти / зб ти з рóзуму (з гл зду) – зваблювати, спокушати, підштовху-

вати на нерозумні дії.
Згор ти (згорáти) від (із) сóрому – бентежитися, нія ко віти.
Зг щувати (згущати) фáрби (бáрви) – надто перебіль шу вати.
Здорóвий глузд – розуміння, сприймання чого-небудь; роз суд ливість.
З дорогóю душ ю – охоче, з великим задоволенням, з ра дістю.
З дощ та під р нву – від однієї небезпеки до ще гіршої.
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Лебед на п сня – останній (перев. найзначніший) твір, вияв таланту або 
здібностей кого-небудь.

Лишáти (залишáти, оставл ти й т. ін.) глибóкий слід у душіі – дуже 
вражати когось, впливати на когось, надовго запам’я товуватися.

Махнýти рукóю – перестати займатися ким-, чим-небудь, турбуватися про
когось, щось, збайдужіти до когось, чогось.

Навч ти рóзуму – виховувати когось відповідно до усталених норм, правил, 
звичаїв і т. ін.

На пташ них правáх – не маючи законних підстав, надійного становища 
й т. ін.

На порóжньому (пустóму, гóлому) м сці – не маючи бази, основи й т. ін.
під собою; з нічого.

Наставл й киш ню (об дві жм ні) – не розраховуй на щось, не сподівайся
чогось.

На швидкý рýку – поспіхом, квапливо. 
Н бу жáрко – уживається для вираження найвищого сту пе ня інтенсивності 

якоїсь дії, діяльності; активніше, енергійніше й т. ін. вже не може бути.
Н тка Аріáдни (аріáднина нитка) – те, що дає правильний напрямок, допо-

магає знайти правильний вихід з якоїсь си туації.
Ні хóлодно ні жáрко – кому-небудь байдуже; хтось не звер тає уваги на

щось.
Оббивáти порóги – постійно ходити, приходити до когось.
Обливáтися сліізьм  (сльозáми) – гірко, невтішно плакати.
Піддавати жáру (вогню́) – спонукати кого-небудь до інтен сивнішої дії,

викликàти, посилювати запал у когось і т. ін.
Подáти рýку – підтримувати когось, допомагати кому-небудь у скрутний для

нього час.
Розб ти глек (гл ка, гóрщик, гóрщика, макіітру й т. ін.) – розірвати, 

порушити дружні стосунки; посваритися.
Розкус ти горііх (гор шок) – вирішити якесь складне пи тання.
Стáти на г рць – мужньо виступити на боротьбу з ким-, чим-небудь.
Світ замал й – комусь хочеться простору, активного життя.
Св тла головá – хто-небудь чітко, логічно мислить.
Сізі́фова прáця (робóта) – надзвичайні зусилля, спрямовані на досягнення 

чогось, які не дають бажаних результатів; щось непосильне.
Сім мішкі‘‘в гречáної вóвни – багато зайвого, безглуздого.
Тантáлові м ки (м ки Тантáла) – страждання, спричинені великим праг-

ненням до чогось і неможливістю його здійснення.
Усьóму головá – 1. Відігравати керівну роль; бути головним у чомусь. 

2. Основний, найважливіший, найнеобхідніший.
Чéрез гóлову – без погодження з тим, через кого безпосередньо треба  діяти.
Як (мов, ненáче) гриб  піісля дощ – швидко й у великій кількості.
Як осіііння ніч – смутний, насуплений, похмурий.
Як (мов, нііби) сніг (дощ) на гóлову – несподівано; раптово.


