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(1920–2016)

С. Караванський у 1980 р. Фото: Ігор Длябога

https://svoboda-news.com/svwp/помер-святослав-караванський/



Передісторія

• РУССЛ − три видання: 1998, 2006, 2016.
• РУССЛ на r2u.org.ua – в основі чернетка від 

автора 2012 р., понад 19 тис. статей
• Додано в базу r2u в березні 2019 р.
• Над текстом працювали Н. Олішкевич, 

В. Старко, А. Рисін

Передмова до електронного видання
https://r2u.org.ua/dicts/karavansky
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Пошук на r2u.org.ua



Особливості РУССЛ-а
• Словник доповняльного типу: подано українські 

відповідники, яких бракує в нормативних
словниках

• Послідовно наведено перекладні відповідники до
російських активних і пасивних дієприкметників

• В українській частині контекстні відповідники, 
образні відповідники, оказіоналізми, новотвори, 
тощо→ перекладацький словник

• Елементи активного словника
• Складна система скорочень у паперовій версії



РУССЛ: риси активного словника

Розлогі ряди відповідників:



РУССЛ: риси активного словника
Ремарки, що вводять активні елементи:

ще, тощо – АКЦЕНТИ́РОВАТЬ ще роби́ти на́голос, перен.
підкре́слювати; акценти́рующий що акценту́є тощо

стил. перероб. – корчащий из себя́ кого стил. перероб.
удаючи́ з се́бе.

оказ., образ. – выдаю́щийся (з лінії) ви́пнутий, 
ви́сунутий, (хто) видатни́й, визначни́й, 
непере́січний, оказ. зі́рковий, забут. значни́й, (гідний 
уваги) рідко марка́нтний, (твір) блиску́чий, 
знамени́тий, образ. яки́х ма́ло, на сла́ву;
выдающийся граждани́н (країни) уроч. син.



РУССЛ: риси активного словника
збереж. гал. (забута на Сході форма, збережена лише в 

Галичині): 

ВЫ́ТОЛКАТЬ збереж. гал. ви́трутити і похідн.

ГОДИ́ТЬСЯ ще знадобля́тися, збереж. гал. надава́тися

КОЗЫРЯ́ТЬ (чим) хизува́тися, збереж. гал. попи́суватися

безпідставно забуте:

КОНДИ́ТЕРСКАЯ безпідставно забуте цуке́рня.

НАДОУ́МЛИВАТЬ, надоумливающий що /мн. хто/ 
напу́чує тощо, ста́вши напу́чувати, ра́ди́й напоу́мити, 
напу́тник, безпідставно забуте напра́вник, запозич. 
ме́нтор



РУССЛ: риси активного словника
цілком досить

с наступа́ющим пра́здником цілком досить із свя́том,
образ. на поро́зі свя́та, а. з прийде́шнім свя́том

освободить от занима́емой до́лжности цілком досить
звільни́ти з поса́ди

а насчёт того́, чтоб цілком досить а [а насчёт того́, чтоб 
купи́ть – не купи́л а купи́ти – не купи́в]

ОКРЕМА УВАГА

ЗАГОРДИ́ТЬСЯ перен. забагаті́ти, галиц. згорді́ти, 
забундю́читися; загорди́вшийся запані́лий, забагаті́лий, 
забундю́чений, ОКРЕМА УВАГА



Окрема увага
Вставлено гіперпосилання з кожної статті

https://r2u.org.ua/dicts/karavansky#special_attn



В електронній версії
Розкрито всі скорочені українські та російські слова та інші 
спецпозначки – для пошуку й зручності користування:

В паперовій версії:

В електронній версії:



В електронній версії
• Ремарки-абревіатури замінено на розлогіші й 

інтуїтивно зрозумілі: 
б.з. – безпідставно забуте
д! – див.
д-о – дієсл.
жм. – живомовн.
зв. д. – зворот. дієсл.
н. – напр.
…

Перелік ремарок: https://r2u.org.ua/dicts/karavansky



Розширені функції інтерфейсу r2u



Розширені функції інтерфейсу r2u
Результати пошуку у 

Великому електронному словнику української мови



Розширені функції інтерфейсу r2u
Результати пошуку в 

Генеральному регіонально анотованому корпусі української мови



Інші проєкти гурту r2u
e2u.org.ua англ.-укр.-англ. cловники
languagetool.org/uk «Правописник», програма 

перевірки граматики й стилю
r2u.org.ua/vesum/ ВЕСУМ (Великий електронний 

словник української мови, 
майже 400 тис. лем, 6,5 млн 
словоформ)

github.com/brown-uk/corpus БрУК (Браунський
український корпус)

uacorpus.org корпус ГРАК
Ми у Facebook @r2u.org.ua, @e2u.org.ua,

@pravopysnyk.lt, @BrUKgroup


