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ПЕРЕДМОВА
Українська школа на еміграції — та і вся українська 

еміграція — гостро потребує перевидання українського 
правопису.

Правила, що їх зведення подаємо тут, спираються, 
не запроваджуючи будь - яких змін, на так званий 
 "Харківський" правопис, ухвалений до вжитку 1928 р. , 
після того, як його докладно обговорила Всеукраїнська 
Правописна Конференція і зредагував один з найвидатні- 
ших і найавторитетніших українських мовознавців—Олек- 
са Синявськйй, і на складений па основі цього правопи- 
су "Правописний словник" Г. Голоскевича (Видання сьо- 
ме, Харків—Київ, 1930). Правопис цей, опрацьований за 
участю вчених і громадськости як центральних і східніх, 
так і західніх українських земель, був і прийнятий усіма 
українськими землями. Можна думати, що деякі правила 
цього правопису потребували б перегляду й зміни, але в 
теперішніх умовах уважаємо будь-які зміни правопису 
за шкідливі й недоцільні.

Виходячи з цього, не подаємо тут тих (зрештою ду- 
же незначних) змін, що були внесені в цей правопис Ко- 
місією під проводом проф. Ів. Зілинського у Кракові і 
що були прийняті в «Правописному словнику» за редак- 
цією Олександра Панейка (Видання друге. Львів—1941). 
Ці зміни, законодавчо стверджені свого часу тільки для 
українців штучно утвореного «Генерал-Губернаторства»,
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ніколи не були прийняті ні на схід, ні на захід від кор- 
донів "Генерал-Губернаторства". Тепер, коли «Гене- 
рал-Губернаторство» стало анахронізмом, нема жадних 
підстав плекати й ці льокально - запроваджені зміни, — 
незалежно від того, як розцінювати їх з наукового або 
педагогічного погляду. Остаточне прийняття чи відкинен- 
ня цих змін — як і можливих інших — може належати 
компетенції тільки майбутньої Всеукраїнської Правописної 
Конференції, вільної в своїх дискусіях і ухвалах.

Розділ про вживання великих літер, якого не було в 
«Харківському» правописі, подаємо в скороченні з 
«Українського правопису», упорядкованого проф. Ів. Зі- 
линським.

Ю. ШЕРЕХ.
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І. УКРАЇНСЬКА АБЕТКА.
Українська абетка складається з 33 літер, 

що йдуть у такому порядку: Аа (а), Бб (бе), 
Вв (ве), Гг (ге), Ґг (ґе), Дд (де), Ее (е),Єє (йе), 
Жж (же), Зз (зе), Ии (и), Іі (і), Її (йі), Йй (йот), 
Кк (ка), Лл (ель), Мм (ем), Нн (єн), Оо (о), 
Пп (пе), Рр (ер), Сс (ес), Тт (те), Уу (у), 
Фф (еф), Хх (ха), Цц (це), Чч (че, або ча), 
Шш (ше, або ша), Щщ (шче, або шча), Юю (йу), 
Яя (йа), Ьь (знак м’якшення). 

Апостроф (’) до складу абетки не входить. 
Звуки дз, дж не мають окремої літери для 
свого позначення. Літери щ і ї завжди позна- 
чають два звуки: шч і йі. Літери є, ю, я на 
початку слова, а також у середині слова після 
голосної і після апострофа означають два зву- 
ки: йе, йу, йа, напр.: єдиний, юрба, яблуко, моє, 

, мою, моя, п'є, п’ю, об’ява. В середині слова 
після приголосної ці літери означають відпо- 
відно е, у, а з пом’якшенням попереднього 
приголосного, напр.: синє, синю, синя.
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II. ПРАВОПИС ГОЛОСНИХ.
1. Правопис ненаголошених голосних,

А. е—и.
Ненаголошені звуки е—и зливаються в по- 

правній українській вимові. Писати треба в та- 
ких випадках ту літеру, що відповідає етимо- 
логії слова. Зокрема тут чинні такі правила:

1. В ненаголошеному становищі пишеться 
та сама літера, що в наголошеному, напр.: ди- 
витися (бо: дивиться), ревти (бо: рев), степи 
(бо: степ), близький (бо: близько).

2. Коли при зміні слова звук може випадати, 
пишеться е, напр.: шабелька (бо: шабля), сер- 
пень (бо: серпневий).

3. Коли при зміні слова звук чергується з і, 
пишеться е, напр.: тече (бо: тік), несла (бо: ніс).

4. Одначе в сполученнях ри, ли після при- 
голосної в відкритому складі и може чергува- 
тися з і, напр.: гриміти—грім, дрижати—дріж. 
Головніші слова цього типу (де и історично по
стало з ъ, ь, незалежно від наголосу) такі: 
блискавка, блискучий, блищати (а також за
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аналогією до них блиск), бриніти, глибокий, 
глитати, гримати, гриміти, дриґати, дрижати, 
кривавий, криниця, кришити, стрижень, стримі- 
ти, тривати (порівн.: стривати=почекати і стріва- 
ти=зустрічати), тривога, христини, христити, 
хрищений, хрищення (але хрещатий, Хрещатик), 
чорнобривий. В інших випадках пишемо ри, ли 
чи ре, ле залежно від загальних поданих попе- 
реду правил, напр.: скрегоче (бо: скрегіт), кле- 
коче (бо: клекіт).

5. Літеру е пишемо:
а) в повноголосній групі ере, а також у 

групі еле, напр.: перед, берег, шелест.
б) в приростках—див. ІУ А 5.

    в) в наростках—див. ІУ Б 1, 3, 5, 7, 9.
г) в закінченнях -еві, -ем іменників мішаної 

й м’якої групи чоловічого й середнього роду в 
давальному, орудному, і місцевому відмінку 
одини, напр.: писареві, товаришем, полем; в за- 
кінченні -ею іменників мішаної й м'якої групи 
жіночого роду в орудному відмінку однини, 
напр.: мишею, скринею; в закінченні -ей родо- 
вого відмінка множини іменників жіночого ро- 
ду на приголосний, напр.: ночей, якостей,—а 
також деяких інших іменників, а саме: гостей, 
коней, свиней, мишей, вошей, статтей (поруч 
статтів), очей, плечей (поруч пліч), ушей (по- 
руч вух), грошей, грудей, гусей, дверей, дітей, 
курей, людей, саней.

д) в закінченнях 2 і 3 особи однини і 1 і 2 
особи множини форми теперішнього часу
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дієслів І відміни, тоді як дієслова II відміни 
мають тут и, напр.: полеш, полемо, — але хо- 
диш, ходимо.

Поза цими випадками розв’язати сумнів, що 
писати: е чи и можна за допомогою словника, 
напр.: кишеня, леміш, левада, пиріг, тремтіти, 
велетень.

Б. о — у,

Ненаголошене о в поправній українській 
вимові подеколи може наближатися до у. Писа- 
ти треба в таких випадках ту літеру, що від- 
повідає  етимології слова, за винятком слів: 
будяк, ворушити, ґуральня, мачуха, парубок, 
полум'я, яблуко, яблуня... Зокрема тут чинні 
такі правила.

1. В ненаголошеному становищі пишеться 
та сама літера, що в наголошеному, напр. одяг- 
ти, (бо: одяг), розуміти (бо: розум).

2. Коли при зміні слова звук може випада- 
ти, пишеться о, напр.: вікон (бо: вікно)

3. В повноголосних групах оро, оло пи- 
шеться о, напр.: корова, горох.

4. Про правопис наростка -ова-, -ува- див. 
ІУ Б 10.

В. о—а. 

Ненаголошене о в поправній українській 
вимові ніколи не наближається до а, за винят
ком слів: багатий (і вивідні), багатир, ганчар, 
гаразд, гарячий, гарячка, кажан, калатати, ка-
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лач, качан, манастир, паламар, хазяїн, халява, 
чабан, шаравари, шкаралупа, шкаралуща. В 
цих словах і пишеться а.

2. Правопис и — і,
1. На початку слів ніколи не пишеться и, 

навіть коли вимовляється, напр.: інший, індик.
2. В середині слів и пишеться відповідно до 

етимології слова, отже, тоді, коли давніше тут 
було ы або и, напр.: мило (старе: мыло), сила 
(старе : сила). Отже, коди давніше було тут 
о, е, ъ то пишемо тепер не и, а і, напр.: кіт 
(старе:котъ), піч (старе:печь), сіно (старе: съно).

Про и в групах ри, ли див. II А 4.
3. Літеру и пишемо в закінченні родового 

відмінка однини тих іменників жіночого роду, 
що закінчуються на дві приголосні, друга з 
яких -ть,. напр.: кількість—кількости, смерть 
—смерти, а також в іменниках: сіль—соли, 
осінь — осени, кров — крови, любов — любови, 
Русь—Руси. Решта іменників жіночого роду, 
що кінчаються на приголосний, має в родово- 
му відмінку однини закінчення -і, напр.: мідь — 
міді, ніч—ночі, приязнь—приязні.

4. В давальному й місцевому відмінку одни- 
ни іменники ніколи не можуть мати в закін- 
ченнях -и, напр.: синові, на пальці; на скрині, 
на полі, в кількості.

5. В називному відмінку множини закінчен- 
ня -и мають іменники твердої групи, а закін-
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чення -і іменники мішаної й м’якої групи чо- 
ловічого й жіночого роду, напр.: столи, хати, 
ножі, коні, рожі, яблуні, двори, школярі, писа- 
рі. Зокрема: хутори, майстрі, звірі і звіри.

6. Прикметники твердої групи мають -у на- 
зивному відмінку однини закінчення -ий' (від- 
повідно до закінчення -а в жіночому роді), а 
прикметники м’якої групи -ій (відповідно до 
закінчення -я в жіночому роді), напр.: місь- 
кий (міська), орлій (орля). У прикметниках 
на -ний, -ній можливі вагання, тому подаємо 
перелік головніших з них.

Закінчення -ій мають усі прикметники 
прислівникового походження на -шній, -жній, 
напр.: вчорашній, справжній, а далі такі го- 
ловніші прикметники: братній, будній, верхній, 
вечірній, всесвітній (але освітній і освітний), 
городній, давній, дорожній, достатній, дружній 
(дружня держава, — але і дружний — дружна 
робота), житній, задній, західній, крайній, кут- 
ній, літній, майбутній, могутній, мужній, нижній, 
новітній, обідній, осінній, останній, передній, 
пізній, порожній, присутній, ранній, самотній 
(і самітний), середній, синій, спідній, сторонній, 
сусідній, східній, художній.

Також числівник третій.
Закінчення -ий мають з-поміж інших та- 

кі прикметники: безладний, безпорадний, велич- 
ний, вірний, вічний, заможний, майстерний, 
народний (і народній), північний, поперечний, 
природний, придатний, рідний, робітний, спіль - 
10

 /



ний, тогобічний, тотожний, а також усі ті прик- 
метники на -ний, що мають наголос на закін- 
ченні, напр.: значний, ясний.

7. У давальному й місцевому відмінку одни- 
ни жіночого роду і називному множини всі 
прикметники мають у закінченнях і, а не и, 
напр.: малій сестрі, на розлогій груші, далекі 
міста.

8. Числівник чотири кінчається на -и за 
зразком три.

9. Дієприслівники закінчуються на-и, напр.: 
сказавши, роблячи.

3. Чергування голосних.
А. о, е—і.

Чергування о, е—і, що постало в наслідок 
занепаду глухих голосних ъ, ь у слабкій по- 
зиції, в сучасній літературній мові вкладається 
в такі закономірності:

1. В закритому складі е, о переходять в і, 
напр.: кота—кіт, село—сіл, Києва—Київ.

2. Не переходять е, о в і, коли вони:
а) випадні, напр.: ранок (бо: ранку), день 

(бо: дня), заєць (бо: зайця), або історично були 
випадні: дощ, мудрець, тесть, чебрець, лев, лоб, 
льон, мох, рот.

б) належать до повноголосних груп оро, 
ере, оло, а також до групи еле, напр.: мороз, 
берег, волос, шелест.
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в) належать до груп ор, ов, ер (із 
старих ър, ъл, ър) між приголосними 
напр.: горб, вовк, смерть.

г) в чужомовних словах, напр.: редактор, 
атом; з церковнослов’янської мови: Бог, закон, 
потоп; з російської: завод, погром; з польської: 
словник, а також у словах мед, намет, народ 
(але й нарід), згодний, клен, ясен.

3. В повноголосних групах і з’являється 
всупереч загальному правилу:

а) відповідно до старих інтонаційних сто- 
сунків у родовому відмінку множини ыменників 
жіночого й середнього роду з рухомим наго- 
лосом, напр.: борід (йор.: борода—бороду), го- 
лів (голова — голову), черід (череда — череду), 
а також іменників: дорога—доріг, корова— 
корів, — і в відповідних здрібнілих формах: 
борідка, голівка, черідка, доріжка, корівка.

б) в іменниках середнього роду: бездоріжжя, 
Запоріжжя, підборіддя, підворіття, роздоріжжя.

в) іменниках чоловічого роду: моріг, оборіг, 
поріг, сморід.

г) в формі чоловічого роду минулого часу 
дієслів: волік, беріг, стеріг.

4. Чергування о, е—і охоплено також деякі 
давніше запозичені чужі слова: гніт—ґнота, 
колір—кольору, папір—паперу, а також деякі 
слова, де і не походить з о, е: ведмідь—вед- 
медя, річ—речі, хрін—хрону (і хріну). Нато-
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мість нема чергування в деяких новіше утво- 
рених словах, особливо складних, напр.: основ- 
ний, паровоз, діловод, хлібороб.

5. Під впливом більшости форм слова, що 
правильно мають і, воно може з’являтися і в 
відкритому складі, напр.: кінець (бо: кінця, 
кінцем, і т. п.), візок, лікоть, ніжка—ніжок, 
гірка—гірок—гіронька, хоч правильно: боєць— 
бійця, гонець—гінця (і гінець); в словах з на- 
ростком -овець, -івець, маємо або послідовно 
-овець— -овця (переважно під наголосом), 
напр.: службовець,—службовця, угодовець— 
угодовця, або послідовно -івець,—івця; напр.: 
фахівець — фахівця, чернігівець —чернігівця.

6. У родовому відмінку множини деяких 
іменників жіночого й середнього роду о, е не 
переходять в і, напр.: будов, висот, дров, істот, 
вод, комор, оздоб, ос, основ, перепон, потреб, 
проб, рогож, рож.

7. Про і — е в наростку -іння, -ення див. 
IV Б 5.

8. Під впливом чергування е, о—і в деяких 
словах і чергується з у, я, а саме: запріг- 
запрягла, ліг—лягла, гільтяй (і гультяй), дібро- 
ва (і дуброва), заміж.

Б. Чергування е—о.

1. Після шелесних звуків Ж, Ч, Ш, Щ, ДЖ 
і після й е чергується з о. Нормально о з’яв- 
ляється тоді, коли в наступному складі стояв 
голосний, перед яким приголосний не пом’як-
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шувався, а саме а, о, у, и (з старого ы), ъ. 
Перед іншими складами зберігається е, напр.: 
пшоно— пшениця, чотири—четвертий, жона— 
женитися, вчора—вечеря, шостий—шести, його.

2. В дієприкметниках зберігається -ений: 
кручений, пещений.

3. При відмінюванні іменників в основі збе- 
рігається о: бджола—бджолі, щока—щоці; та- 
кож у відмінюванні іменників на -ість: біль- 
шости, меншості (за типом якости, кількості).

4. Нема чергування в словах жену (женеш), 
кочерга, печера, чепурний, червоний, черкати, 
черга, шепіт, щедрий щезати. 

5. Про е—о в наростках -овий. -евий див. 
ІV Б 8.

6. У деяких словах о замість е з’являється 
й не після шелесних звуків: льон, льоду, сьо- 
мий (але семи), до нього, прокльону, цього, 
сьорбати, дьоготь; але літ — лету (рідше — 
льоту).

В, Чергування голосних у дієсловах.

1. В наворотових формах дієслів випадне е 
переходить в и, а невипадне е в і, напр.: стер- 
ти—стирати, замести—замітати, викоренити— 
викорінювати; в повноголосних групах: засте- 
регти—застерігати, підперезатися—підперізу- 
ватися; але тільки: потребувати.

2 В наворотових формах дієслів з коре- 
нем -мог- о переходить в а: допомогти— 
допомагати, перемогти — перемагати. Також:
14



гонити — ганяти, котити — качати, ломити—ла-. 
мати, скочити—скакати, схопити—хапати, вмо
чити— вмачати, але: простити—прощати, вкло
нитися—вклонятися, вимовити — вимовляти, по
тонути — потопати, заспокоїти — заспокоювати 
тощо.

4. Чергування у — в, і — й.

1. На початку слів у може чергуватися з в, 
а і з й. Звичайно у і і ставлять після слова, 
що кінчається на приголосний, а в і й після 
слова, що кінчається на голосний, напр.: Сте
пан у Петра —Петро в Степана; Степан і 
Петро, Петро й Степан.

2. Чергування не буває:
а) в чужих словах і власних назвах, напр.: 

унісон, Україна, Угорщина, історія, Ісак (але 
Іван — і Йван).

б) під наголосом, напр.: уряд, іспит, участь, 
усміх, устрій.

в) коли чергування спричиняє зміну значен
ня, напр.: управа — вправа, уступ — вступ, уп
лив— вплив, удача — вдача.

г) в словах: установа, ухвала, учасник, вла
да, враження.

ґ) після павзи і при протиставленні, напр.: 
чорне і червоне.

3. В деяких словах на початку слова мо
жуть з’являтися або зникати наставні в (перед 
у, о), у (перед в), і (перед групами приголос-
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них) залежно від закінчення попереднього сло- 
ва: над ухом—на вусі, улиця—вулиця, уста— 
вуста, узький — вузький, огонь — вогонь, увесь — 
весь, мла—імла, гра—ігра, ржа—іржа, ллє— 
тллє, рве—ірве, ще—іще; а також з—із.
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ІІІ. ПРАВОПИС ПРИГОЛОСНИХ.
1. М'якшення приголосних.

1. М’яка вимова приголосних позначається 
в українському письмі в кінці слова і в се- 
редині слова перед приголосним і перед голос- 
ним о знаком м’якшення ь, а в середині слова 
перед голосний написанням голосного я (за- 
мість а), ю (замість у), є (замість е), напр.: 
біль, вільний, льох, неня, дюна, синє.

Перед і м’якість чи твердість приголосних 
на письмі не позначається, напр.: ніс (від не- 
сти—з м'якою вимовою н) —ніс (носа —з твер- 
дою вимовою н).

2. Ь ніколи не пишеться після губних 
(б, п, в, ф, м), середньопіднебінних (ж, ч, ш, 
щ, й), задньопіднебінних і гортанних (к, г, х, ґ). 
Після р можна писати ь відповідно до вимови 
тільки перед о, напр.: трьох, чотирьох.

3. М'якість приголосних д, т, з, с, ц, н по- 
значаємо відповідно до вимови:

а) в кінці слів, напр.: лебідь, трать, мазь, 
принось, хлопець, кінь. 
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б) в середині слів перед твердим приголос
ним і перед о, напр.: гетьман, письмо, тьопати.

4. М’якість л відповідно до вимови позна
чається на письмі завжди, крім груп лч, лц. 
що походять з групи лк, напр.: міль, сільський, 
кільце; але спілчанин, у спілці, галченя, галці 
(від слів: спілка, галка; а напр., від слів роль- 
ка, Галька — рольці, Гальці, Гальчин).

5. В закінченнях дієслів т завжди м’якшить
ся, напр.: робить, ходить, кажіть; а також і 
перед -ся, напр.: робиться, носяться.

6. Про пом’якшення в наростках здрібнілих 
див. ІУ Б 1. Про пом’якшення в наростках -ськ-. 
-иськ- і похідних див. IV Б 2. Про пом’якшення 
в наростках -алн-, -илн-, див. IV Б 4.

7. Не пишемо ь після д, т, з, с, ц, н:
а) коли наступна приголосна вимовляється 

м’яко, напр.: пісня, світ, радість, уманський. 
Проте, знак м’якшення зберігається в формах 
давального й місцевого відмінка однини іменни
ків, коли він є в називному відмінку, напр.: 
редька — редьці, нивонька — нивоньці.

б) після н перед шелесними й ц, напр.: кін
чик, менший, віконце. Проте, в групі НЧ, що 
походить із ньк зберігаємо ь, напр.: неньчин 
(бо: ненька), доньчин (бо: донька).

в) між подвоєними приголосними, напр.: 
життя, знання.
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2. Правопис апострофа,
1. Апостроф уживається після приголосних 

б, п, в, м, ф, р перед літерами я, ю, є, ї, щоб 
показати йотовану вимову цих останніх. Зокре
ма апостроф пишемо після губних б, п, в, ф, м 
завжди, крім тих слів, де перед губними стоїть 
постійний (не з прироста) пркя’т, осний, напр.: 
безриб’я, дерев’яний, рум’янцінгол ий, зв’язати, 
сп’янити, але: святий,- тьмяний, мавпячий, 
червяк.

2. Після р перед я, є, ю, ї апостроф стави
ться відповідно до вимови. Отже: бур’ян, пір’я, 
подвір’я, довір’я, матір’ю, узгір’я;, але: брязкіт, 
буря, буряк, гарячий, говорю, курю, кучерявий, 
ніздрями, рябий, ряд, ряса, рясний, ряст, ряту
вати, ряхтіти.

3. Про апостроф після приростків див. ІУ А 3.
4. Про апостроф у чужих словах див. УІ К.

3. Подвоєння приголосних.
1. Приголосні д, т, з, с, ц, л, н, ж, ч, ш по

двоюються перед закінченням в іменниках се
реднього, роду, що закінчуються на - я) не 
приймають в інших відмінках наростка-ят- 
(теля — теляти), і в орудному відмінку однини 
іменників жіночого роду на приголосний, якщо 
ці приголосні стоять між двома голосними, 
напр.: безладдя, життя, волосся, зілля, знання, 
безмежжя, клоччя, піддашшя, маззю, міццю; 
але після приголосної: листя, піДзамчя, радіс
тю; не перед голосним: безладь, знань.
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2. Аналогічного характеру подвоєння є в 
іменниках чоловічого й жіночого роду: суддя, 
Ілля, рілля, стаття; в дієслові ллю, лляти; в 
прислівниках зрання, навмання, спросоння.

3. Приголосні подвоюються в словах: ввесь, 
(і весь, увесь), Ганна, ссати, овва, панна.

4. Приголосні подвоюються, коли збігаються 
однакові приголосні:

а) приростка й кореня, напр.: піддати, обби
ти, роззброїти;

б) кореня й закінчення, напр.: нісся, 
познайоммо;

в) кореня й наростка, напр.: денний, ранній, 
сонник;

г) двох наростків, напр.: годинник, пись
менник.

5. Треба відрізняти дієприкметники, в яких 
ніколи не подвоюється н, від віддієслівних 
прикметників, що означають можливість чи 
неможливість дії і що завжди мають у нарост
ках -енн(ий), -анн(ий) подвоєне н, напр.: 
зроблений, сказаний, здійснений, — але неска
занний, здійсненний, невблаганний. Такі при
кметники мають завжди наголос на наростку.

6. Подвоюється н у згрубілих прикметниках з 
наростками -енний, напр.: страшенний, числен
ний, здоровенний, а також у прикметниках: 
вогненний, окаянний, притаманний, священний, 
смиренний, сумлінний, старанний, надхненний.
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4. Випадання приголосних при збігу.
1. Коли при словотворенні постають групи 

приголосних стн, здн, стл, ждн, в них випадає 
середній звук т або д, напр.: чесний (пор. че- 
сть), поїзний (пор. поїзд), тижневий (пор. тиж- 
день), щасливий (пор. щастя).

Винятки: шістнадцять, кістлявий, пестли- 
вий, а також слова з. іншомовним коренем, 
напр.: контрастний, аванпостний.

2. Групи приголосних слн, зкн, скн спрощу- 
ються в словах: масний, умисний, блиснути, 
бризнути, брязнути, тріснути.

3. В непрямих відмінках слова чернець ви- 
падає р або (рідше) н: ченця, ченці (або: чер- 
ця, черці).

4. В словах четвер, набір відпало кінцеве г 
(але четверга, борг).

5. Зміни приголосних при збігу.
1. При збігу глухої й дзвінкої приголосної 

зберігаємо їх на письмі за етимологією слова, 
напр.: просьба (не прозьба,—бо: просити), 
молотьба (не молодьба,—бо:молотити), діжка 
(бо: діжа), надхнення, зідхати (бо: дихати), але 
тхір, затхлий. Розрізняється тхнути (пахнути) 
і дхнути (дихнути).

2. Перед ч переходять г, з на ж; к, ц на 
ч; с, х—на ш, що разом з ч дає щ, напр.: Во- 
долага — Водолажченко, брязкати—бряжчати, 
козак — козаччина, Хмельницький —Хмельнич-
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чина, пісок—піщаний, волох—Волощина. Але 
в присвійнпх прикметниках дотримуємося ети- 
мології слова, напр.: Параска—Парасчин. 
Маруська —Марусьчин.
 3. При творенні слів наростками -ськ(ий), 

-ств(о) відбуваються такі зміни:
а) коли основа вивідного слова кінчається 

на х, ш, с, то ці літери пропускаються, напр. 
волох — волоський, товариш—товариство.

б) коли основа вивідного слова кінчається 
на г, ґ, ж, з, то замість цих літер і наступно- 
го с пишемо з, напр.: Норвегія—норвезький, 
Гамбурґ—гамбурзький, Вороніж — воронізький, 
Кавказ — кавказький.

в) коли основа вивідного слова кінчається 
на к, ч, ц, то замість цих літер і наступного с 
пишемо ц, напр.: козак—козацтво, Гадяче—га- 
дяцьке, Вінниця—вінницький.

Цих змін не відбувається, коли слово тво- 
риться від менше вживаних власних назв чу- 
жого походження, напр.: Ґанґ—ґанґський, Цю- 
ріх — цюріхський.

4. Перед наростковим н пишемо ч, коли 
основа вивідного слова кінчається на к, ц, ч. 
напр.: вічний, місячний, нічний.

Але: міцний, мірошник, рушник, рушниця, 
соняшний, соняшник, сердешний (=бідолашний), 
яєшня.

Крім того, пі пишемо в усіх відприслівнико- 
вих прикметниках, напр.: торішній, вчорашній.
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5.Групи приголосних ст, зд чергуються з 
щ, ждж, напр.: простити—прощати, їздити— 
виїжджати.

6. При творенні другого ступеня прикмет- 
ників наростком -ш(ий) попередні г, ж, з в 
сполученні з ш дають жч, напр.: дорожчий 
(дорогий), важчий (важкий), ближчий (близь- 
кий), а попереднє с дає щ, напр.: вищий (ви- 
сокий), кращий (краса).

7. Приголосні д і т перед наростками -ськ 
(ий),-ств(о),-ш(ий), і перед ч не змінюються, 
напр.: студентський, братство, молодший, 
тітчин.

6. Правопис с—ш.
У словах скло, склянка, скаля, скоринка, 

слюсар, смалець — пишемо с.
У словах шкіра, шкура, шкіц, шкаралупа, 

дошкуляти, навшпиньках, шкарлятина, шкар- 
петка, шкварка, шмарувати—пишемо ш.
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VI. ПРАВОПИС ПРИРОСТКІВ
І НАРОСТКІВ,

А, Правопис приростків,
1. Приросток з переходить в с перед к, п, 

т, х, напр.: сказати, спитати, стягти, схибити. 
Але: зфабрикувати, зцідити тощо.

2. Приростки роз-, без- ніколи не міняють 
з на с, напр.: розпитати, безтурботний.

3. Після приростків, що кінчаються на при- 
голосний, перед наступним йотованим кореня 
ставиться апостроф, напр.: об’їхати, з'їсти, 
під’юджувати. 

4. Приросток прі- пишеться в словах прір- 
ва, прізвище.

5. Приросток пре- пишеться в слові пре- 
зирство і в прикметниках, що показують збіль- 
шену ознаку, напр.: предобрий, прекрасний. В 
інших випадках пишемо приросток при- напр.: 
припинити, присуджувати.

6. Про подвоєння приголосних при прирост- 
ках див. III, 3, 4а.
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Б. З правопису наростків
1. У здрібнілих і пестливих наростках 

-еньк-, -есеньк-, -оньк-, -юсіньк- і в згрубіло- 
му наростку -ісіньк- пишемо ь після н, напр.: 
маленький, сестронька, білісінький.

У наростку -енк- на означення сина за на- 
звою або професією батька ь не пишемо ніко- 
ли, напр.: бондаренко, Шевченко.

2. В прикметникових наростках -ськ-, -цьк-, 
-зьк- і в іменниковому наростку -иськ- пише- 
мо ь, напр.: сільський, пасовисько, юнацький; 
відповідно в словах: близький, низький, ву- 
зький, але: баский, боязкий, в'язкий, дерзкий, 
жаский, плоский, порский, різкий.

3. На означення матерії й маси вживається 
наросток -иво (не -ево), напр.: куриво, мере- 
живо, печиво, мариво.

4 В іменникових наростках -илн(о), -алн(о) 
не пишемо ь, напр,: держално, заступилно.

5. Розрізняємо наростки -инн(я), -інн(я), 
-енн(я). Наросток -инн(я) означає бадилля 
рослин, напр.: картоплиння, баговиння. Нарост- 
ки -інн(я), -енн(я) вживаються в віддієслів- 
них іменниках,—перший тільки під наголосом, 
другий—тільки не під наголосом напр.: ходін- 
ня—розходження, носіння—ношення, враження.

6. Наросток -інь вживається тільки в формі 
називного і орудного відмінка іменника; в ін- 
ших відмінках його заступає наросток -ин-, 
напр.: широчінь-широчині.
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7. У наростку -тель пишемо завжди е, напр.: 
учитель, мислитель.

8. Наросток -ев(ий) у прикметниках ужи- 
ваємо лише після м’яких або мішаних основ 
під наголосом, напр.: рожевий, крицевий; але
гайовий, бойовий, дубовий. Іноді, залежне 
від вагання в наголосі, припустимі дві форми 
напр.: життєвий, життьовий.

9. У присвійних прикметниках, що походять 
від іменників на -а, вживаємо наростків -ин, -їн 
(не -ін), напр.: Миколин, Марусин, Присин, 
Маріїн.

10. Наросток -ова- може виступати також у 
формі -ува-, -юва-. Першої форми вживаємо 
тільки тоді, коли наголос припадає на -ова-, 
напр.: мальовання, риштовання, будовання, 
(назви не процесів, а матеріяльних наслідків 
процесів). В інших випадках уживаємо -ува-, 
-юва-, напр.: малювання, будування (назви про- 
цесів), малювати, будувати, білуватий, суху- 
ватий.

11. Про подвоєння н при наростках див. III, 
3, 4в, г.
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V. СКЛАДНІ СЛОВА.
  ПРАВОПИС СЛІВ УКУПІ Й НАРІЗНО

А, Правопис складних слів.
У складних словах може бути сполучний 

звук о, е, є або и.
2. Сполучний звук о буває:
а) коли перша частина слова прикметнико- 

ва, напр.: жовтогарячий, західньоевропейський. 
Виняток становлять ті слова, де перша основа 
є формою другого ступеня, напр.: вищезгада- 
ний, нижчеподаний. Також: божевільний.

б) коли перша основа іменникова і кін- 
чається на шелесний звук або на інший твер- 
дий приголосний, напр.: кашовар, тисячоліття. 
Але: очевидний.

в) коли перша основа—числівник один 
або два, напр.: однолюб, дводенний.

3. Сполучний звук є буває, коли перша ос- 
нова іменникова й кінчається на подвоєний 
м’який приголосний або на й, напр.: життєра- 
дісний, краєвид.
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4. Сполучний звук е звичайно буває при 
решті м’яких іменникових основ, напр.: зем- 
левпорядкування, мореплавство. Але буває і 
таких випадках і о, напр.: свинопас, конокрад 
костоправ.

5. Сполучний звук и буває, коли перша ос- 
нова—числівник від трьох до тридцятьох 
напр.: тризуб, чотирикутник, семимісячний.

6. Складні слова можуть не мати сполучно- 
го звука, напр.: Великдень, каригідний, жалю- 
гідний, потойбічний, цьогорічний, злидні; а особ- 
ливо часто в словах, де перша основа — нака- 
зовий спосіб дієслова, напр.: паливода, пере- 
котиполе, перебийніс.

Б. Писання слів укупі, 
нарізно й з розділкою,

1. Складні прикметники пишуться разом або 
з розділкою. Разом вони пишуться, коли ви- 
мовляються як одне ціле, з одним наголосом, 
напр.: старозавітний, глухонімий, загальноосвіт- 
ній, жовтоблакитний. З розділкою вони пишуть- 
ся коли зберігається два окремі наголоси, 
напр.: сільсько-госцодарський, українсько-анг- 
лійський, північно-американський.

2. Слова і вирази, що складаються з пов- 
торення тих самих елементів або повторення 
тих самих елементів з невеличкою зміною або 
з двох однозначних елементів або двох про- 
тилежних значенням елементів, якщо позна-
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чають одне поняття, пишуться з розділкою, 
напр. давно-давно, де-не-де, сила-силенна, тиш- 
ком-нишком, більш-менш, з діда-прадіда.

3. Однослівна прикладка, що щільно зро- 
слася зі своїм іменником, пишеться з розділ- 
кою, напр.: буркуп-зілля, ластівочка-пташка.

4. Слова пів, напів пишуться разом з даль- 
шим словом, якщо становлять з ним одне по- 
няття, напр.: піваркуш, півгодини, напівдорос- 
лий. Окремо пишеться пів тоді, коли дорівнює 
значенням слову половина, напр.: я прослухав 
пів лекції. Слово полу пишеться завжди ра- 
зом, напр.: полудрабок, полумисок.

5. Складені прийменники з прийменником з 
пишуться з розділкою, напр.: з-за, з-під. Решта 
складених прийменників пишеться разом, напр.: 
поміж, понад.

6. Прислівники, що постають з сполучення 
іменника або іншої частини мови з приймен- 
ником пишуться звичайно разом, напр.: без- 
вісти, безперестану, вбік, вгорі, вгору, ввечері, 
вглиб, вголос, вдень, вдвоє, вдвох, вдруге, вза- 
галі, взимі, взнаки, відколи, відразу, відтепер, 
відтоді, вкрай, вкупі, влітку, вниз, внизу, вночі, 
восени, востаннє, вперше, впору, впродовж, 
вранці, врозтіч, всередині, вслід, втроє, вшир, 
вщерть, довіку, доволі, догори, додолу, додому, 
допізна, забагато, завдовжки, завчасу, замоло- 
ду, запанібрата, зате, зблизька, збоку, зверху, 
звідсіля, згорда, згори, згрецька, здавна, зда- 
лека, ззаду, зокрема, зранку, зрідка, зроду, на-
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бакир, набік, навік, навстіж, навхрест, нагору, ; 
надалі, надаремне, надвечір, надворі, надобра- 
ніч, назавжди, назад, назустріч, нанівець, на- 
осліп, наостанку, напам’ять, наперекір, напо- 
чатку, наприклад, нараз, нарівні, нарізно, на-  
самперед, насилу, наскільки, нашвидку, опівдні, 
опівночі, оскільки, підряд, поволі, подруге, по- 
заочі, понині, поночі, поодинці, поперше, попе- 
реду, пополудні, попросту, посередині, по- 
части, скраю, спереду, спочатку, спросоння, 
стиха тощо.

Разом пишуться також прислівники ліво- 
руч, праворуч, торік, чимдуж, якраз, якстій, 
якомога і т. д.

Ті ж групи слів, які ще не закріплені оста- 
точно як прислівники, пишуться нарізно, напр.: 
без кінця, без краю, без ладу, без ліку, без пут- 
тя, без сумніву, в давнину, до відома, до впо- 
доби, до краю, до лиця, до ноги, до побачення, 
до речі, до східсонця, з-за кордону, над силу, 
на зорі, на часі, під час, тим часом, як 
слід і т. д.

В сумнівних випадках треба використову- 
вати словник, бо процес творення прислівників 
у сучасній мові плинний і тому встановити 
чіткі правила написання їх укупі- чи нарізно 
не можна.

7. Крім згаданих у т. 2, з розділкою пи- 
шуться прислівники, що склалися з приймен- 
ників по і давального відмінка прикметника, 
напр,: по-нашому, по-українському, а також 
прислівники типу по-українськи, по-англійськи.
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8. Правопис часток.
а) Частка -ся (-сь) пишеться разом з діє- 

словами, напр.: братися, сміємось.
б) Частки аби-, -будь, -небудь, де-, ні-, -сь 

пишуться разом з питальними займенниками й 
прислівниками, якщо між часткою й займен- 
ником не стоїть прийменник, напр.: абихто, 
хтобудь, денебудь, нічий, якийсь, але: ні з ким, 
ні на чийому. Частка будь- пишеться з роз- 
ділкою, напр.: будь-який.

в) Частки як-, що- пишуться вкупі зі ступе- 
ньованими прикметниками, а також з прислів- 
никами, напр.: щонайбільший, якнайменший, 
щодня, покищо, щойно, тількищо, хібащо.

г) Частка би (після попереднього голосно- 
го — б) пишеться окремо, за винятком сполуч- 
ників аби, щоб, якби, ніби, напр.: читав би, я 
б робив.

ґ) Частки бо, но, таки пишуться окремо, 
напр.: спи но, таки сказав, тільки но.

д) Частка то пишеться окремо, за винят- 
ком сполучників себто, тобто, нібито, начебто, 
напр.: тим то, буцім то,

е) Частка же (після попереднього голосно- 
го ж) пишеться окремо, за винятком сполуч- 
ників і прислівників: аж, алеж, бож, авжеж, 
адже, аджеж, аніж, ніж, отож, отже, атож, та- 
кож, теж, щождо.

є) Заперечна частка не з дієсловами пи- 
шеться нарізно, крім тих дієслів, які без неї 
не вживаються або яким вона надає іншого
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значення (а не просто заперечує), напр.: не 
ходити, нехтувати, ненавидіти, недобачати 
(Він недобачає. Але: Він не добачає тут 
помилки).

ж) Заперечна частка не пишеться нарізно 
з числівниками й займенниками і з прислівни- 
ками, що походять від числівників і займен- 
ників, а також з підсилювальними й присудко- 
вими прислівниками і з прийменниками, напр.: 
не п’ять, не свій, не двічі, не по-нашому, не 
треба, не коло...

з) Заперечна частка не пишеться вкупі з 
іменниками, прикметниками й прислівниками 
(крім згаданих у т.ж), коли в наслідок додан- 
ня частки не створюється нове поняття, напр.: 
нещастя, невеселий, нерозумно. Але коли цьо- 
го нема, а не зв’язане з протиставленням або 
подає заперечення присудка; то частку не пи- 
шемо окремо, напр.: це не щастя, а лихо; вій- 
не веселий, це—не розумно.

и) Заперечна частка не пишеться з діє- 
прикметниками разом; але якщо дієприкметник 
має при собі залежні слова або становить со- 
бою заперечуваний присудок речення, то час- 
тку не пишемо нарізно, напр.: нескошена лу- 
ка; ще не скошена косарями лука; лука не 
скошена.

В, Інші випадки вживання розділки,
Розділки вживаємо, крім зазначених у Б 

випадків,
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а) в подвійних прізвищах, напр.: Василь 
Мова-Лиманський;

б) в чужомовних власних назвах при част- 
ках і складаних назвах, напр.: Альфред де- 
Віньї, Па-де-Кале, Ля-Манш (але: ляманш- 
ський), Алма-Ата;

в) в словополуках на ознаку приблизности, 
напр.: п’ять-десять, рік-два;

г) між цифрою й продовженням слова літе- 
рами, напр.: 10-ий, 8-поверховий.

г) в скорочено написаних словах між по- 
чатковими й кінцевими літерами, напр.: д-р 
(доктор), вид-во (видавництво);

д) перед українськими закінченнями не- 
українських назв, напр.: до „Тіmes-у", у "Кurіеr- 
ові Роlsk-ому".
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VI. ПРАВОПИС ЧУЖИХ СЛІВ.
Переважна більшість позичених останніми 

сторіччями в українську мову слів прийшла з 
західньоевропейських джерел або через їх по- 
середництво. Подані далі правила правопису, 
стосуються саме до таких слів. Правила пра- 
вопису, наприклад, китайських або японських 
назв ще цілком не встановлені.

Глосні
А. Чуже І.

1. Чуже і в загальних словах перед приго- 
лосним після літер д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, р 
передаємо українським и, напр.: дипломатика, 
зиґзаґ, система, цифра, режим, речитатив, 
шифр, принцип.

2. Після інших приголосних и в чужих сло- 
вах уживаєтьтся тільки в словах давно пози- 
чених, переважно церковного характеру: ака- 
фист, архидиякон, евангелист, єпископ, ка- 
толик, митрополит, схизма,—але: Біблія, гімн; 
також: миля, спирт. Цілком зукраїнізовані та- 
кож здебільшого християнські імена власні, а
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тому в них теж и пишеться не лише після 
літер, перелічених у т. 1, напр.: Микола, Ми- 
кита, Кирило.

3. З чужих власних назв и пишеться тільки 
в словах: Америка, Африка, Вавилон, Єгипет, 
Палестина, Париж, Рига, Рим, Сирія, Єрусалим, 
Єрихон.

4. Перед голосним и пишеться в словах: 
християнський, диякон, архиєпископ і виве- 
дених з них.

5. Після голосних і передаємо ї, напр.: ате- 
їзм, кокаїн, але по приростку -і, напр.: поін- 
формуватися.

6. У всіх інших випадках чуже і відтворю- 
ємо українським і, а саме:

а) на початку слів, напр.: ідея, історія, 
Ісляндія;

б) в кінці невідмінних слів, напр., парі, 
таксі;

в) в середині слів після приголосних б, в, 
г, ґ, к, л, м, н, п, ф, х, напр.: біном, візія, гімн, 
гід, кіно, публічний, міміка, епічний, філософія, 
архів;

г) у власних назвах, крім поданих у т. 3, 
напр.: Шіллер, Тіроль, Корінт;

ґ) після всіх приголосних, перед голосними 
і перед й, при чому чуже іа передаємо ія, чу- 
же іе—іє, чуже іо—іо, чуже ш—ію (але у 
власних назвах також іу), напр.:  радій, імпе- 
ріалізм, клієнт, біологія, тріюмф (але Кіу-Сіу).
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Б. Грецька h (ета).
Грецьку ету передаємо літерою е, напр.: 

амнестія, Атени, бібліотека, етер, магнет, Теби, 
хемія.

Але в словах давно позичених, переважно 
через посередництво церкви, відтворюємо ету 
літерами и, і, а саме: алілуя, клір, мінея, ми- 
трополит, псалтир, скіпетр, Ірод.

В. Чуже Е.
На початку слів чуже е, передаємо літерою 

е, напр,: Европа, Ефрат, електрика.
Але в словах давно позичених, переважно 

через посередництво церкви, відтворюємо по- 
чаткове чуже е літерою є, напр.: Єва, єван- 
гелія, Євген, єврей, Єгипет, єпискп єресь, 
єхидна.

Г. Чуже О (Німецьке О. Французьке ЕU).
Чуже о передаємо українським е, напр.: 

Ґете, монтер, Бернс.
Ґ. Чуже U (німецьке U, французьке U)

Чуже U передаємо українським ю, не став- 
лячи перед ним апострофа, напр.: Гюго, 
Тюрінгія, Мюссе, Вюртемберґ.

Двозвуки,
Д. Двозвуки  AU  OU.

Двозвуки аu, оu (англійське aw оw пере- 
даємо ав, ов перед пригоолосною і в кінці
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слова, а перед голосною— ау, оу напр,: авди- 
торія, бравнінґ, Бернард Шов, Ауербах, Шо- 
пенгауер.

Е. Двозвук EU
Грецький і латинський двозвук еu пере- 

даємо ев, напр.: невтральний, неврастенія. Та- 
кож: февдал.

Німецький еи передаємо ой, напр.: Нойкельн, 
Ойленшпіґель.

Є. Інші двозвуки.
Інші двозвуки передаємо відповідно до їх 

ньої вимовп, напр.: ідеальний, Буальо, какао, 
коаліція, реакція, дует, поет, віртуоз, фаетон. 
Слова проект, маєстат двозвука не мали й 
первісно.

Тільки в кінці слів замість —еа,—уа поде- 
куди пишемо -ея, -уя, напр.: алея, епопея, 
психея, статуя.

Приголосні,
Ж. h-g.

1. Чуже h завжди передаємо українським г, 
напр.: герой, бухгальтер, Гавана.

2. Чуже g в іменах власних завжди пере- 
даємо українським ґ, напр.: Гюго, Ґольдоні, за 
винятком кількох давно засвоєних географічних 
назв: Англія, Норвегія, Германія, Греція, Єги- 
пет, Португалія, Бельгія тощо.
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3. У чужих іменах загальних чуже й пере- 
даємо в словах новопозичених українським ґ, 
а в словах давно позичених, особливо з грець- 
кої мови—українським г, напр.: аґент, агітатор, 
аґресія, аґроном, альґебра, анґар, анґіна, арґу- 
мент, асиґнація, баґаж, бригада, . вінеґрета, 
вульґарний, ґалерія, ґалянтерія, ґальоша, гараж, 
ґарантія, ґарнізон, ґастроля, ґвардія, ґенератор, 
ґотичний, ґравер, ґраната, ґрація, ґренадир, 
Грим, ґримаса, ґрипа, ґрота, ґума, деґрадація, 
делеґат, дириґент, елеґантний, еміґрант, енер- 
гія, жарґон, іґнорувати, інкоґніто, інсурґент, 
інтеґрал, інтеліґент, інтриґа іриґація, колеґа, 
колегія, конґрес, контингент, коригувати, лега- 
льний, легенда, легіон, літа, ляґуна, лінГвіст, 
маґістер, магістраля, магнат, манган, марґарин, 
мітинг, неґатив, неґоціянт, оригінал, піґмент, 
піґулка, пінгвін, плягіят, прогрес, прольонгація, 
пропаганда, регулярний, сугестія, та інш.; аго- 
нія, архангел, археологія, газ, газета, гама, ва- 
гон, галюцинація, генеза, генерал, геній, гео- 
графія, гігієна, гідравліка, гімназія, глобус, 
градус, грам, граматика, граф, група, губерня, 
демагог, дифтонг, діягноза, діягоналя, догма, 
драматург, егоїзм, елегія, ігумен, категорія, 
летаргія, логаритм, логіка, магія, магнет, негр, 
організація, оргія, панегірик, педагог, пілігрим, 
програма, трагедія, фігура та інш.

Зокрема г пишеться завжди в коренях тео-, 
-граф-, -грам-, -лог.

З давніших запозичень ґ збереглося в неба- 
гатьох словах: ґава, ґавра, ґазда, ґанок, ґату-
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нок, ґандж, ґвалт, ґвинт, ґедзь, ґедзкатися, ґе- 
шефт, ґирлиґа, ґніт, ґонта, ґрати, ґринджоли, 
ґрис, ґрунт, ґудзик, ґуля, ґурґуля, джиґун, дзи- 
ґа, дзиґарі, дзиґлик.

У сумнівних випадках треба використовува- 
ти правописний словник.

3. Чуже 1.

1. Чужу сполуку Іе завжди передаємо 
українським ле, напр.: лекція, балет.

2. Чужі сполуки Іа, Іо, Іu передаємо в сло- 
вах давніше запозичених, особливо з грецької 
мови, українськими сполуками ла, ло, лу, напр.: 
атлас, лаконічний, пластика, схоласт, фабула, 
формула, філантроп, шарлатан; аналогія, дип- 
лом, енциклопедія, епілог, каталог, кілограм, 
колона, колонія, колос, логаритм, логіка, лорд, 
лоцман, мелодія, пілот, пролог, талон, філосо- 
фія, хлор; лунатизм, плутократія.

У словах, позичених у пізніші часи, ці гру- 
пи передаємо українськими сполуками ля, льо, 
лю, напр.: баляда, балянс, гіперболя, ґалянте- 
рія, ґлянс, деклямація, заля, канцелярія, капе- 
ля, кляса, лява, лявіна, лямпа, маніпуляція, 
новеля, парлямент, плян, плянтація, пляц, пла- 
тина, проклямація, реґулятор, рекляма, скаля, 
спекуляція, флякон, флянеля; бальон, бльокада, 
віольончеля, кальорія, кольоквіюм, кольорит, 
льокавт, пльомба, скрупульозний, сольо, тубер- 
кульоза, фльора, фльота, шабльон; балюстрада, 
блюза, ілюстрація, інфлюенца, клюб, люпа, 
металюрґія, плюс, революція, целюльоза.
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Зокрема завжди пом’якшуємо л у групах 
-лювати, -ЛЮЦІЯ, -ляція, -ляндія, -ляр, -лярний, 
-лярія, -льоз, -льоза, напр.: формулювати, ре- 
золюція, реляція, формуляр, малярія.

Не пом’якшуємо л, коли воно подвоєне, 
напр.: вілла, галло, Піранделло.

3. В кінці слова і складу в словах, давніше 
позичених, особливо з грецької мови, пишемо 
л, напр.: адмірал, ангел (і янгол), арсенал, 
артикул, бал (=оцінка), генерал, журнал, ідеал, 
ініціял, Інтернаціонал, канал, капітал, квартал, 
крокодил, ліберал, лін, маршал, мінерал, 
оригінал, протокол, ритуал, скандал, скрупул, 
соціял -демократ, фалд, февдал.

У. словах, позичених у пізніші часи, пише- 
мо звичайно в кінці слова й складу ль, напр.: 
автомобіль, альбом, альґебра,  альт, альфа, 
амальґама, асфальт, баль, балькон, бухгальтер, 
васаль, порталь, фільварок, фотель.

Але в англійських словах цісля л у кінці 
слова й складу не пишемо ь, напр.: булдоґ, біл, 
Рузвелт, Черчіл.

И. Грецька тета (Ø).

Грецьку тету передаємо літерою т, напр.: 
Атени, теорія, патос, етер, катедра, міт, ортое- 
пія, аритметика, логаритм, бібліотека, Пітагор; 
але Федір, Афон і Атос, Тома (про осіб з За- 
хідньої Европи) і Хома (про українців).
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І. Чуже S.

Чуже s між голосними и на початку слова 
в словах, позичених з грецької мови, здебіль
шого передаємо літерою с, напр.: просодія, фі
лософія, теософія, софіст, Софія.

У словах, що пройшли через західньоевро- 
пейське середовище, пишемо між голосними З, 
напр.: база, бальзам, гіпотеза, фаза, фантазія, 
фізика, фраза.

Пишемо с, а не з в словах: версія, експан
сія, емульсія, інтенсивний, претенсія, універ
ситет.

Ї. Англійське W.
Англійське передаємо літерою в, напр.: 

кіловат, Велз, Вілсон.
Й. Подвоєння приголосних.

У чужих загальних назвах приголосних не 
подвоюємо, напр.: маса, апарат, іраціональний, 
іміґрація, анали.

Виняток становлять слова: брутто, нетто, 
лібретто, мотто, ванна, осанна, тонна, донна, 
манна, вілла, галло.

В іменах власних подвоєння приголосних 
зберігається, напр.: Геллада, Ганновер, Текке- 
рей, Моїссі.

К. Апостроф і знак м’якшення 
перед йотованими.

 Щоб показати йотовану вимову голосних 
Я, Ю, є, ї після приголосної, відповідно до ви-
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мови даного слова в чужій мові, пишемо пе- 
ред літерами я, ю, є, ї після д, т, з, с, ц, л, н — 
знак м'якшення, а після інших приголосних— 
апостроф, напр.: барельєф, Тьєр, Лявуазьє, 
Віньї, адьютант, конъюнктура; суб’єкт, К'ярі, 
Барб'є.

Л. Кінцеві сполуки -тр, -др.

Кінцеві сполуки -тр, -др у чужих словах 
звичайно зберігаємо, напр.: діяметр, театр, се- 
местр, центр. Але в кількох давніше позиче- 
них словах пишемо -тер, -дер: Олександер, 
майстер, маґістер, бур(ґо)містер, циліндер, цех- 
містер.

М. Відміна чужих іменників.

Чужі іменники, позичені в українську мову, 
відміняються звичайно за зразками відповідних 
українських слів, напр.: Кальвін—як син, Нью- 
Йорк—як карк, формула—як сила, авто, паль- 
то—як місто тощо.

Не відміняються в українській мові чужі 
загальні і власні назви, що закінчуються на

а) -е, напр.: купе, Мюссе, Ґете;
б) -і, напр.: жюрі, Ґоцці;

      в) -у, -ю, напр.: паспарту, інтерв’ю, Жіроду; 
г) -ав, -ов, що відповідають чужим дифтон- 

гам аu, оu, напр.: Ленав, Шов;
ґ) власні назви на -а, -я, -о, -уа, напр.:

Верга, Золя, Бордо, Труа;
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д) деякі слова на -о: брутто, нетто, порто, 
сальдо, сольо, тріо, франко;

е) чужі жіночі прізвища, напр.: Сельма Ля- 
герлеф, Карін Міхаеліс.

ї
/ 4
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VII. ПРАВОПИС ІНШОСЛОВ'ЯНСЬКИХ 
ВЛАСНИХ НАЗВ.

1. Відповідно до е з попереднім пом’якшен- 
ням приголосного в російських, польських, і 
білоруських іменах власних пишемо звичайно 
є, особливо, коли в даному корені українська 
мова має і, а не е, напр.: Бєлінський, Турґє- 
нєв, Лєсков, Залєський, Мєнськ. Але коли від- 
повідний корінь є і в українській мові 
й вимовляється з е, пишемо е, напр.: Держа- 
він, Некрасов, Александрович, Орел.

2. Російське, білоруське, болгарське, серб- 
ське и, польське, хорватське, словінське і, 
чеське й словацьке і та у передаємо україн- 
ським і, напр.: Нікітін, Міцкєвіч, Гавлічек, 
Мікльошіч.

Але в російських назвах після ж, ш, ц пи- 
шемо и, напр.: Шишков, Жибков.

3. Російське, болгарське, сербське г, поль- 
ське, словінське, хорватське з передаємо ук- 
раїнським ґ, напр.: І аршин, Гбщинський, Яґіч, 
Калуґа; білоруське г й чеське h передаємо 
українським г, напр.: Багдановіч, Ян Гус, 
Гомель.
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4. Прикметникові закінчення російських 
прізвищ ый, -ий передаємо закінченням -ий, 
напр.: Міхайловський. Прикметникові закінчен- 
ня білоруських прізвищ -м, польських -у, че- 
ських -у передаємо закінченням -и, напр.: Не- 
єдли, Мондри. Але після наростка -ськ-, -цьк- 
див. т. 5.

Російське закінчення -ой, а також російські 
й болгарські закінчення -ов, -ев у прізвищах 
зберігаємо, напр.: Толстой, Донской, Лєрмон- 
тов, Шишманов. Так само і в назвах місце- 
востей, напр.: Тамбов.

Польські, закінчення -ow у географічних наз- 
вах гередаємо українським -ів, напр.; Краків, 
Тарніз.

5. Російський наросток -ский, -цкий, поль- 
ський -ski, -cki, чеський -sку, -ску передаємо 
українськими наростками -ський, -цький, напр.: 
Вяземський, Жеромський, Палацький.

Географічні назви на -ск, -цк передаємо 
-ськ, -цьк, напр.: Курськ, Плоцьк.
     6. Апострофа після губних перед йотовани
ми в російських і польських власних назвах 
не пишемо, напр.: Бяли, Вяземський.

В кінці російських географічних назв ь збе
рігаємо, напр.: Кємь, Пєрмь.
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VIII. ГОЛОВНІ ПРАВИЛА ПУНКТУАЦІЇ
А, Крапка [.].

Крапку пишемо:
1. Після закінченого розповідного речення.
2. Після недописаних (скорочено написаних 

  слів), напр.: У газ. „День“ (у газеті); але після 
  усталених скорочених назв установ і органі- 
зацій і після усталених скорочених позначень 
метричних мір крапки не пишемо, напр.: УСДП 
(Українська Соціял-Демократична Партія), 5 м 
(5 метрів), 3 кг (3 кілограми).

Б, Знак оклику [!].

Знак оклику пишемо:
1. В кінці речень і після слів або слово- 

сполучень, що виступають у ролі речень, коли 
вони вимовляються з окличною інтонаціео, 
напр.: „О, як би пісню вдать палку, натхнен- 
ну!“ (Франко).

2. Після вигука або звертання, коли вони 
стоять на початку речення й вимовляються з 
окличною інтонацією, напр.: „Нічко дивна! то- 
бі я корюся“ (Л. Українка).
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В. Знак питання [ ? ].

Знак питання пишемо після питальних ре
чень або слів чи сполучень, що виступають у 
ролі питального речення, напр.: „Чи винен я 
сьому?“ (Гулак-Артемовський).

Г. Кома [, ].

Кому пишемо:
1. Завжди перед протиставними сполучника- 

ми а, але, та, проте, зате, тільки, одначе, 
натр.: „Хати були великі, просторі, тільки тем- 
ні та чорні“ (П. Мирний).

2 Між однорядними членами речення, не 
з’єдганими сполучниками, напр.: „Вигострю, 
витоту зброю іскристу“ (Леся Українка).

Коли до одного іменника стосується два- 
три прикметники, що окреслюють предмет з 
різних поглядів, ці прикметники не вважають- 
ся за однорядні слова, й коми між ними, не 
пишемо, напр.: „Он біжить він полями, як ди- 
кий вовнистий звір“ (Коцюбинський). Але коли 
таких прикметників більше, то коми між ними 
можливі, напр.: „Під бровами горіли круглі, 
веселі, темні, карі очі“(Нечуй-Левицький).

3. Між однорядними членами речення, що 
з'єднані одним єднальним (і, та, та й) або роз- 
дловим сполучником (або, чи, чи то), коми не 
ставимо, напр.: „Честь і шана всім трудящим 
в кузні, шахті чи з серпом“ (Грабовський). Але 
коли єднальні або розділові сполучники повто- 
рюються кілька разів, (єднальні сполучники: і-і,
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та-та, ні-ні, ані-ані; розділові: або-або, чи-чи, 
то-то, хоч-хоч, не то-не то, раз-раз, чи то-чи 
то), то після кожного однорядного члена перед 
повторюваним сполучником ставимо кому, 
напр.: „Добра усякого—хоч скотини, хоч поля 
чимало." (Квітка-Основ’яненко). Коли єднальні 
або розділові сполучники об'єднують однорядні 
члени речення в пари, коми ставимо па ме- 
жах пар, напр.: „Осміхаються неводи і канати, 
стара парусина і поплавки, вудлища й весла“ 
(Коцюбинський).

4. Перед другим членом подвійних сполуч- 
ників (не тільки—а, не стільки—як, як—так і, 
так—як і), що зв'язує однорядні  члени речення, 
напр.: „Як пан був не з таких, так і о. Герва- 
сій“ (Свидницький).

5. Перед і після звертання, тещо не стоїть 
знак оклику (див. VIII Б 2), напр.: “Порадь ме- 
не, мій предку староденний, як людській вік 
продовжити нужденний“ (Мик. Зеров).

6.  Перед і після таких слів і виразів, як от: 
на жаль, на щастя, пригадую, сказати правду 
на диво, бач, розумієте, значить, . повіриш, 
знаєте, знай, головне, бувало, будь ласка, до 
речі, пробачте, так би мовити, простіть, певю, 
напевне, звичайно, безперечно, безумовно, без- 
сумнівно, звісно, зрозуміло, немає сумніву, ві- 
дома річ, видима річ, певна річ, дійсно, либонь, 
мабуть, здається, можливо, припустимо, будь 
певен, очевидно, видно, як-не-як, розуміється, 
на мій погляд, по-моєму, на мою думку, на-
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жуть, мовляв, я думаю, поперше, кінець-кін- 
цем, нарешті, отже, одне слово, виходить, 
правда, навпаки, проте, а втім, загалом, 
власне, наприклад, крім того, власне ка- 
жучи, коротко кажучи, взагалі беручи, між 
іншим, півроку тощо, коли ці слова виступають 
як вставні, напр.: "Певна річ, вже добре й те, 
що я коня дістав“ (Франко); „Ідуть дівчата в 
поле жати, та, знай, співають ідучи“ (Шев- 
ченко).

7. Після вигуків, якщо вони не становлять 
члена речення і якщо після них немає знака 
оклику (див. VIII Б 2), напр.: „Гей,-музо, пан- 
ночко цнотлива, ходи до мене погостить!“ (Кот- 
ляревський).

Але після вигука о перед звертанням і 
після ой на початку пісенного рядка коми ча- 
стіше не ставимо, напр.: „Ой зійдп, зійди, ясен 
місяцю“ (Народна пісня).
 8. Після слів, що виражають згоду або за- 

перечення (так, еге ж, авжеж, гаразд, ні то- 
що) і стоять перед реченням, що розкриває 
зміст згоди або заперечення, якщо після них 
не стоїть знак оклику, напр.: „Так, я прийду 
до вас“.

Перед і після безсполучникової прикладки, 
якщо перед нею не стоїть розділка (див. V Б З) 
або її не взято в риски (дпв. VIІI Д 4), напр.:
"Тоді сироту Степана, козака лейстрового, 
отамана молодого, турки-яничари ловили“ 
(Шевченко).
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Прикладку—власне ім'я беремо в коми 
тільки тоді, коли при ній повторюється прий- 
менник або коли вона має спеціяльно уточню- 
вальне значення, напр.: „За річкою, за Дунаєм, 
козаченько конем грає" (Народна пісня); „Мав 
він діточок лише двоє, і то двох синів, Сергія 
і Амброзія“ (Воробкевич).

10. Перед і після прикладки зі сполучни- 
ками або, тобто, себто, чи, напр.; „А по Тібру 
із-за гаю, байдак випливає, чи галера“ (Шев- 
ченко).

Але прикладку із сполучником як беремо 
в коми тільки тоді, коли вона має причинове 
значення, напр.: „Венера, як правдива мати, 
для сина рада все оддати“ (Котляревський); 
„Франко як письменник і діяч—неспокійний, 
поривчастий“ (Петлюра).

11. Перед і після відокремлених прикметни- 
ків і дієприкметникових зворотів, напр.: „Про- 
цвітала рожа супроти вікна, запашна та гожа“ 
(Грабовський); „Щука лежить на своїм місці, 
обернена мордою проти води, і не бачить ні- 
чого“ (Франко); „Низенька, чорнява, заквітчана 
польовими квітками, вона й трохи не схожа 
була на селянок“ (П. Мирний).

12. Перед і після дієприслівників і дієпри- 
слівникових зворотів, напр.: „Антоніна кинула 
лист і, сердито човгаючи чобітьми, вийшла“ (А. 
Любченко).

Але коли дієприслівник не має при собі 
залежних слів і наближається значенням до 
прислівника, в коми його не беремо, напр.:
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„Тількищо повернувся він... і стояв збіднив- 
шись і щуривсь на патера маленькими очима“ 
(Стороженко).

13. Перед і після тих вимовлених між пав-
зами слів або зворотів на означення часу, 
місця або способу, що уточнюють попереднє 
слово або зворот такого ж самого значення, 
напр.: „За церквою, ще вище, ліс“ (Б. Лепкий); 
„Він перечить уже тільки так, для годиться“ 
(Антоненко-Давидович). 

14. Перед і після іменників з залежними 
словами, впроваджених у речення словами: 
крім, окрім, опріч, за винятком, особливо, пе- 
реважно, зокрема і то тощо, напр.: „Він, окрім 
пісень, любив ще гори“ (Вирган); „Юрба народу, 
переважно жінок та дітей, стояла на царині 
аж до вечора“ (Модест Левицький).

15. Між сурядними реченнями, з’єднаними 
сполучником або перелічувальною інтонацією, 
напр.:"Люта злість душила її, й думки, одна 
одної темніші, кублилися, перевертали мізок“ 
(Черкасенко).

Але якщо сурядні речення мають спільний 
член речення, коми між ними можна й не 
ставити, напр.: „Там синіє сон та жовтіє гори- 
цвіт“ (Гребінка).

16. На межі головного й підрядного речен- 
ня, а також між підрядними реченнями (але 
див УШ Б 17), напр.: „Я бачив, як вітер бе- 
резку зломив“ (Олександрів); зокрема й тоді, 
коли підрядне речення неповне, папр.: „Сонце 
стояло над головою, як сковорода, розпалене“
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(П. Мирний). Таких випадків не треба плутати 
з тими, коли порівняльний сполучник (як, що, 
мов, немов, наче, неначе, ніби, буцім) впро- 
ваджує частину складеного присудка, напр.: 
„Лихий чоловік у громаді — що вовк ув отарі“ 
(Приказка). В цих останніх випадках коми пе- 
ред сполучниками не ставимо.

При подвійних сполучниках (тому що, че- 
рез те що, для того, щоб, так що тощо) кому 
ставимо або перед першою, або перед другою 
частиною сполучника, залежно від місця па- 
взи, напр.; „Він прийде, тому що зацікавле- 
ний“—„Він прийде тому, що зацікавлений“.

17. Між двома супідрядними реченнями, 
з’єднаними єднальним або розділовим сполуч- 
ником, коми не ставимо, напр.: „Там ще і досі, 
певно, є світлиця, з якої виніс я незгійну ра- 
ну і де навчився земному молиться“ (Кар- 
манський).
            Середник (крапка з комою [;]

Середник пишемо між словами або речення- 
ми, що вимовляються з перелічувальною інто- 
нацією, якщо павза між ними довша, ніж при 
комі, але коротша ніж при 'крапці, напр.: „А 
Залізняк—попереду нашорошив уха; їде собі; 
люльку курить, нікому ні слова“ (Шевченко)

Д. Риска [—].
Риску пишемо:
1. Між підметом і складним присудком, як- 

що нема дієслівної зв’язки, “а присудок вира- 
52



жений іменником, особовим займенником, чи- 
слівником або дієйменником, напр.: „їхнє горе— 
наше горе, їхнє щастя—наше щастя., Власне 
горе, власне щастя—ніщо“ (Черкасенко).

Якщо дієслівну зв’язку заступають слова 
це, то, ось—риску ставимо перед ними, напр.. 
"Родина.—це цемент людей" (Винниченко).

2. Після однорядних членів речення перед 
сумарним словом, напр.: „Місто і над ним зе- 
лені гори—все даліє“ (Плужник).

3. Перед і після вставного речення, якщо
вимовляємо його підкреслено, напр.. „Студент 
Задорожній, що так щиро привітав його пи- 
сьменницькі заходи, став—чи не через це са- 
ме - добрим його приятелем“ (Підмогильний).

4. Перед і після безсполучникової прикладки, 
якщо вимовляємо її підкреслено, напр.: „Вода— 
маєток Божий—всім дається“ (Леся Українка).

5. У безсполучниковому складному реченні, 
що має протиставне, умовне, часове, порів- 
няльне, способове або допустове значення, 
напр.: „Ляжеш під тином спочити—собаки стя- 
гнуть“ (П. Мирний), „Вона до колиски, за ди- 
тину—дитина холодна лежить" (Марко Вовчок).

6. Перед прямою мовою, якщо вона почи- 
нається з абзаца, напр.:

„—Буде буря!—обізвався він, не оберта- 
ючись“ (Коцюбинський).

7. Щоб розмежувати два поставлені поруч 
поняття, напр.: Поїзд Київ—Львів.
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3. Дужки [ ( ) ].
В дужки беремо вставні речення, що вимо- 

   вляються прискореним темпом і обниженою 
інтонацією, а також ті слова й звороти, що не 
належать до основної частини речення, а 
впроваджуються додатково, щоб пояснити або 
умотивувати якусь обставину, напр.: „В той 
день, з якого ми починаємо наше оповідання 
(6 лютого 1648 р.), в Несвічу було повно го- 
стей“ (Орест Левицький).  

В дужки береться також прізвище автора й 
назва твору після цитат, напр.: „Я бачив див- 
ний соц“ (Франко. „Каменярі“).

И. Крапки [... ].
Крапки ставимо після педокінченого, обір- 

ваного речення, напр.: „Кругом подивилась, та 
в яр... біжить... серед ставу мовчки опинилась“ 
(Шевченко)

Крапки можуть стояти також в середині 
речення перед якимнебудь словом, щоб пока- 
зати несподіваність, незвичайність цього слова, 
контрастовість його з очікуваним, напр.: „В тім 
мовчанні було щось священне, а разом і... 
страшне“ (Хоткевич). 

І. Розділка [-].
Див. V Б 1, 2, 3, 5, 7, 8, В.

56



IX. ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ Й 
МАЛОЇ- ЛІТЕРИ.

Великою літерою пишемо:
1. Початок речення по крапці, крапках, а 

також і по двокрапці, коли за нею йде пряма 
мова або якийсь опис, упроваджений словами 
на зразок: Було це так... Справа виглядає так...

2. Початок речення після знака оклику або 
знака питання; але якщо знак оклику або знак 
питання заступає кому (див. УІІІ Б 2 ), то пи- 
шемо після них малу літеру: „—Добре, бать- 
ку - отамане! — кругом заревіло" (Шевченко).

3. Здебільшого перше слово кожного рядка 
в віршах.

4. Божі та святі назви, назви свят, церков-
них відправ, постів, манастирів і образів, напр.: 
Божа Мати, Різдво, Пилипівка, Утреня, Тайна 
Вечеря. 

5. Власні імена й прізвища людей, тварин: 
мітологічнцх богів, небесних тіл і речей, напр., 
Тарас Шевченко, Олександер Великий; Бровко; 
Хоре; Земля, Сонце; пароплав „Запорожець“.
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6. Власні географічні назви, надр.: Европа, 
Полтавщина, Снятин, Шпитальна вул., Дністер.

У дво - або кількачленних іменах власних 
географічних пишемо великою літерою ту час- 
тину, що творить власну назву в вужчому розу- 
мінні, напр.: Львівська область, Карпатські гори, 
Чортівська скеля, Озівське море, Балканський 
півострів, гора Арарат, канал Ля-Манш.

Коли ж такого поділу зробити не можна, 
пишемо великою літерою всі слова, напр.: Спо- 
лучені Штати Північної Америки, Кам’янець 
Подільський, Чорний Черемош.

Навпаки, коли назва не має виразного зна- 
чення власного імени, пишемо її малими літе- 
рами, напр.: поліські болота, грецькі острови, 
чорноморське побережжя.

7. Кількаслівні назви центральних держав- 
них, наукових та інших установ, товариств і 
підприємств, напр.: Український Допомоговий 
Комітет, Український Науковий Інститут, Лем- 
ківський Союз Кооперативів.

8. Назви часописів, заголовки творів, напр.: 
Наші Дні, Літературний Журнал, Гайдамаки.

Але в кількаслівних назвах мистецьких 
творів звичайно пишуть великою літерою 
тільки перше слово, напр,: Соняшний промінь, 
З вершин і низин.

9. Присвійні прикметники, утворені від влас- 
них імен, напр.: Тарасова могила, Федьковиче- 
ві роковини.
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10. Титули осіб, установ і організацій, до 
яких пишемо, а також прикметники й займен- 
ники, що стосуються до цих осіб або установ, 
напр.: Високоповажаний Пане Професоре, Мій 
Друже.

11. Назви дійових осіб у байках, напр.: Лев 
і Ведмідь.

Малою літерою пишемо:
1. Назви днів тижня й місяців, напр.: вівто- 

рок, вересень.
2. Назви народів, племен, мешканців міст і 

сіл, напр.: українці, еспанець, лемко, киянин.
3. Назви діб і культурних напрямів, напр.: 

середньовіччя, барокко.
4. Назви історичних подій, напр.: французь- 

ка революція, світова війна.
5. Назви членів політичних партій і това- 

риств, напр.: соціяліст, січовик.
6. Титули, напр.: князь, митрополит, доктор.
7. Назви танців, напр.: козачок, гопак, вальс.
8. Назви мітологічних осіб, напр.: німфи, 

мавки.
9. Прикметники (крім присвійних), утворені 

від власних назв, напр.: український одяг, 
холмські леґенди.
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