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л 1
ПЕРЕДМОВА

В украУнськш MOBi за останш двое десятир1ч вщбулися 
noMirai змши: поповнився и словниковий склад за рахунок 
нових питомих сп'\в i запозичень, стали вщмшюваними д о а  
не вщмшюваш власш назви, абрев1атури та деяю чужомовш 
одинищ, розширили сферу вживания багато сл1в, форм сл\в та 
синтаксичних конструкцш, посши належне мюце нацюнальш 
зразки словотворення тощо. LJi змши е переважно наслщком 
УУ об’ективного розвитку в нових суспшьно-пол1тичних, еко- 
ном1чних та культурних умовах незалежноУ УкраУни. Проте 
досить помггш й Ti змши (багато хто сприймае Ух як змши на 
тгп тривалого використання сл\в, словоформ, словосполучень 
та речень украУнськоУ мови в радянський перюд), що вщдзер- 
калюють повернення до активного украшського вжитку оди- 
ниць, донедавна квал1фшованих як застарш  чи д1алектш, та 
вилучення з украУнськоУ мови не оргашчних для неУ одиниць, 
нав’язаних Тй шд впливом шших мов, насамперед росшськоУ. 
Повернення своУх i вилучення чужих одиниць тривае в укра
Унськш Moei вже понад двадцять роюв. Воно вщбуваеться до
сить непросто. Тривале зросшщення украУнщв спричинило 
слабке знания норм i тpaдицiй украУнськоУ л1тературноУ мови, 
особливостей УУ словникового складу та граматичного ладу на 
тгп росшськоУ л1тературноУ мови. Тому дехто навпъ з фах1вщв 
(учител!в, викладач1в ушверсите™ , редактор!в, журнал1спв) 
сприймае повернення призабутих норм украУнськоУ л1тератур- 
ноУ мови та очищения УУ вщ чужомовних вплив1в болюно, як 
чиюсь забаганку, примху. Ось чому так важливо ниш переко- 
нати Ух у необхщнос™ цих змш та залучити до активного впро- 
вадження нових рекомендацш.

ОсобливоУ уваги, виваженого фахового анал1зу потребу- 
ють i Ti змши, яких зазнала украУнська л1тературна мова шбито 
об’ективно, у зв’язку з активним розгортанням процеав свгго- 
воУ глобал1зацп, що спричинили широке входження до УУ слов
никового складу запозичень з р1зних мов свпу, та найбтьш е -  
з англшськоУ. Як засвщчуе сучасна украУнська мовна практика,



освоения HoeiTHix запозичень вщбуваеться непослщовно, воно 
не спрямоване на збереження нацюнальних мовних прюрите- 
т1в, нерщко деструктивно впливае на лексичш, словотв1рш га 
морфолопчш норми. Сьогодш вже очевидно, що украУнськш 
л1тературнш Moei нав’язано типову англшську модель творен
ия складних iMeHHHKie з першим означальним (прикладковим) 
компонентом, яка для укра'шсько1 нетипова, лексично обмеже- 
на. Пщ впливом англшсько! мови набув поширення правопис 
сл\в (абрев1атур) через дефю, що суперечить чинним нормам 
правопису складних сл1в в украшськш л1тературнш мовь Уна- 
слщок цього постала проблема правильного передавання но- 
BiTHix запозичень та Тхнього зв’язку з наявними питомими й 
рашше запозиченими одиницями, випрацювання рекоменда- 
цш, що сприятимуть послщовносп внормування правопису 
ошв 1ншомовного походження.

Вщзначеш процеси й Ti змши, як\ вони породили, спри- 
чинили чимало труднопцв i для фах^вщв-мовознавщв, i для 
практиюв. Щоденш звернення громадян до пращвниюв 1нсти- 
туту укра1нсько*1 мови НАН Украши з найр1зномаштшших пи- 
тань сучасного укршнськомовного вжитку дали змогу виявити 
найактуальшпн, найскладшцп для mobhoY практики, глибоко, 
вдумливо обм1ркувати ix, а деяю навггь обговорити на за- 
сщанш погоджувальноТ KOMiciY з проблемних питань укра!н- 
ського слововживання, словотворення та правопису сл1в, яка 
працюе в названому 1нститут1, що посприяло виваженос™, 
об’GKTHBHOCTi запропонованих рекомендацш. Вони викладеш 
в листах-вщповщях, на сторшках журнал1в, газет, зб1рниюв, 
що унеможливлювало ознайомлення з ними ecix, хто гостро 
потребуе новптпх рекомендацш. Так народилася думка 3i6pa- 
ти ix в однш книжщ -  “Укра1нське слово у BHMipax сьогоден- 
ня”. Вона складаеться з 15 рубрик, у яких об’еднаш актуальш 
рекомендацп в межах певних питань укра1Нськомовного вжи
вания. Ось YxHi назви:

ПРАВОПИС CJIIB
ПРАВОПИСВЛАСНИХНАЗВ СЛОВ9ЯНСЬКОГО ТА
1НШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ
В1ДМ1НЮВАННЯ ПР13ВИЩ ТА ОСОБОВИХIMEH
В1ДМШЮВАННЯ ВЛАСНИХ ГЕОГРАФ1ЧНИХ НАЗВ



В1ДМ1НЮВАННЯ ВЛАСНИХ ТА ЗАГАЛЬНИХ НАЗВ 
В1ДМ1НЮВА ННЯ АБРЕВ1А ТУР 
В1ДМ1НЮВАННЯ ПРИСВ1ЙНИХ ПРИКМЕТНИК1В 
В1ДМ1НЮВАННЯ ЧИСЛ1ВНИК1В 
СЛОВОВЖИВАННЯ
УЖИВАННЯ ТА ПРАВОПИС HOBITHIX ЗАПОЗИЧЕНЬ
СЛОВОТВОРЕННЯ
ГРАМ А ТИ ЧН1 ФОРМИ СЛ1В
НАГОЛОШЕННЯ СЛ1В
ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ
ПУНКТУАЦ1Я

Запропоноване структурування допоможе швидко знайти 
вщповщь на питания, яке цжавить читана.

Найбшънп за обсягом рубрики присвячеш непростом i 
слушним питаниям украУнського слововживання та вживания 
i правопису н о в тн х  запозичень, де чшьне мюце посши реко- 
мендащУ повернута оргашчш украУнсью слова та словосполу- 
чення замють безшдставно вживаних чужих.

Уперше запропоновано вщповда на найскладшцп випад- 
ки правопису власних i загальних назв украУнськоУ мови та 
передавання власних назв слов’янського й шшомовного по- 
ходження, як'\ висунула украУнська мовна практика в останш 
двое десятир1ч.

Подано виважеш рекомендацп 3i складних питань укра
Унського словотворення, насамперед з вщабрев1атурного, що 
набуло сьогодш особливоУ продуктивность

Сучасш тенденщУ украУнськоУ мовноУ практики узагаль- 
нюють рекомендацп з приводу вщмшювання пр1звищ, осо- 
бових 1мен, власних географ1чних назв, а також абрев1атур та 
числ1вншав.

На вщмшу в\д шших довщкових видань у щй книжщ од
нозначно розв’язано багато дискусшних питань, подано корот- 
Ki, ч т о ,  обгрунтован1 вщповщ1 на запита, яю висунула мов
на практика незалежноУ УкраУни, на Ti питания, що постали 
вперше, на як\ немае готових вщповщей у наявних довщко- 
вих працях i3 лексики, словотвору, морфолопУ та правопису, у



граматичних описах i словниках украУнськоУ мови. HafiHOBiiui 
рекомендацп грунтуються на нормах украУнськоУ лггературноУ 
мови, сучасних здобутках теоретичного i прикладного украУн- 
ського мовознавства та виважених наукових засадах академ1ч- 
ноУ мовознавчоУ науки. Вони охопили широкий спектр склад- 
них питань украУнського слово- i термшовживання, словотво- 
рення, правопису, вщмшювання загальних i власних назв, гра- 
матичноУ квал1фжацГУ одиниць, пунктуаци, передавання ся\в 
iHmoMOBHoro походження, насамперед освоения новших запо- 
зичень, наголошення оив та iH. Дотримання запропонованих 
рекомендацш сприятиме послщовному внормуванню украУн
ськоУ мови, збереженню УУ юторичних традицш та прюрите- 
т1в, правильному використанню украУнського слова в р1зних 
сферах сусшльно-полппчного життя, о с в т ,  наущ та культуре 

Пропонована книжка -  особливе навчально-довщкове ви- 
дання, у якому 3i6paHi важлив1 для мовноУ практики сьогоден- 
ня рекомендацп з найскладшших уживань та правопису сл1в i 
словосполучень у сучаснш украУнськш л1тературнш MOBi.



nj l£

ПРАВОПИС СЛ1В
Bi_____________________________________________________fF

Святвеч1р чи свят-веч1р?
Односл1вну назву вечора напередодш Р1здва, або Святого 

вечора, д о а  пишуть неоднаково: у тлумачному одинадцяти- 
томному Словнику украУнськоУ мови и подано як абрев1атуру 
cenmeenip (див.: т. IX, с. 101), а в “УкраУнському правописГ’ та 
деяких орфограф1чних словниках украТнськоТ мови -  як склад- 
ний 1менник свят-веч1р (Свят-eeHip), що пишеться через де- 
ф1с (див.: УкраУнський правопис. -  К . : Наук, думка, 2007, § 26, 
п. 2, 1), а). Непослщовнють у передаванш щеУ назви вщбивае 
i мова художшх твор1в, пор.: У вечери на святвечвр, з1бралися 
до нас eocmi... (М. Коцюбинський); На святвеч1р, як це бува- 
ло кожного року; бондар(вський Андршко прите ттщ Kampi 
вечерю (А. Головко); На святвеч1р, коли криничансью Ыди ви- 
ходять кликати мороза вечеряти, посилаютъ uadeip i Данька 
(О. Гончар); Todi старий Горицвт обшде з хл1бом, яким пер
шим саджали у  тч, усю пасту, окропить и колоссям з снопа, 
що в святвеч 'гр на noKymi стояв... (М. Стельмах); Потс я на 
свят-веч 'ьр кутю р1дному didyceei (О. Ковшька); Ще на свят- 
веч1р, коли пеклося й варилося до святоi eenepi дванадцять 
страв, брала таздиня зуЫх мисок по ложщ, пекла з того всьо- 
го книшик та й ховала той книшик аж до Юр1я (Г. Хоткевич).

Орфограф1чш словники 90-х рою в XX -  першого десяти- 
р^ччя XXI стор1ччя подають 1менникову назву вечора напере
додш Р1здва разом, але з малоУ л1тери.

У мовнш практищ двох останшх десятир1ч переважас пра- 
вопис односл1вноУ назви цього вечора також разом, але зде- 
бшыиого з велико? лггери, особливо коли йдеться про нього як 
християнське свято, пор.: Картина... в1дображаемомент, коли 
теля зняття облоги Замостя в день святвечора 1648року Бог
дан Хмельницький урочисто вступае до Киева (УкраУна молода, 
14.04.2010); Увечер1 напередодт Pi3dea в кожтй осел1 готували 
12 nicHux страв, серед яких обов 'язково мала бути кутя. Тому в 
napodi цей веч(р називали Святвечором, Багатим вечором, Ба-



гатою кутею, чи Buiiao (Свята, традицп, звичаТ украТнського 
народу); Святвеч1р, який переходить у  Пздво Христове, -  це 
одне з найбтыиих християнсъких свят, що традицтно назива- 
емо Р1здвяними (Голос УкраТни, 06.01.2012). I це цшком лопчно, 
бо вона с абрев1атурою, утвореною 3i скороченоТ прикметнико- 
воТ основи Свят- та 1менника веч1р.

Отже, одноогпвну назву, сшввщносну 3i словосполучен- 
ням Святий eeuip, потр1бно писати разом i з великоТ лп'ери, 
тобто Святвеч1р.

Про велику \ малу nimepu в назвах вулиць

УЫм вщоме правило, що назви вулиць потр1бно писати з 
великоТ л1тери. Односл1вн1 назви вулиць так i пишуть, а дво- 
сл\ън\ -  не завжди. 1нод1 друге слово вживають з мало! л1тери. 
Це -  помилка. Запам’ятаймо, якщо обое повнозначних сл1в 
уходять до складу власноТ назви, Тх потр1бно писати з великоТ 
лггери, з малоТ пишемо родов1 назви, до яких належать сло
ва вулиця, бульвар, проспект, майдан, площа, провулок, спуск, 
узв'1з та iH., напр.: вулиця Велика Васильтвська, вулиця Мала 
Житомирська, вулиця АкадемЫа Кримського, вулиця Марша
ла Тимошенка, вулиця Композитора Лятошинського, вули
ця Ом  7 Хохлових, проспект ГероХв Сталшграда, проспект 
Червоних Козатв, проспект Академика Глушкова, проспект 
Дружби Народ is. У деяких назвах вулиць збереглися слова на 
зразок вал, яр, ворота, т1к, поле, затон, клин тощо, як\ вже не 
сприймаемо як родов1 назви, тому Тх пишемо також з великоТ 
л^тери, пор.: вулиця Верхнш Вал, вулиця Ярослав1в Вал, вули
ця Tlpomacie Яр, спуск Пpomade Яр, вулиця Bopunie Лк, про
вулок Цимбал1в Яр, вулиця Княжий Затон, вулиця Саперне 
Поле та iH.

3 малоТ л1тери пишемо слова шосе, дорога, алея, набереж
ная тому що вони е родовою (загальною) назвою щодо власноТ, 
пор.: Набережне шосе, Надднтрянське шосе, Бориспигьське 
шосе, Гостомельське шосе, Брест-Литовське шосе, Сто- 
личне шосе, Паркова дорога, Набережно-Печерська дорога, 
Петровська алея, Русатвська набережна та iH. Перед цими 
назвами слова вулиця немае.



Зустр1чайтеся на майдат Незалежностi або на 
станцп “Майдан Незалежностi”

Сьогодш багато хто помиляеться, пишучи назву основ
ного майдану м. Киева i однойменну назву станцп метропо- 
л1тену, розташовану шд ним. Пишуть майдан Незалежност1 
i Майдан Незалежност/, станщя метрополтену “Майдан 
Незалежностi “ i станщя метрополтену “Майдан незалеж- 
ност1“. Щоб уникнути помилок, потр1бно запам’ятати, що щ 
назви передають за р1зними правилами, а саме:

1. Родов1 назви вулиця, проспект, бульвар, площа, май
дан пишуть з мало! л1тери, а власну назву -  з велико!*. Вщпо- 
вщно до цього правила з мало!* л1тери потр1бно писати слово 
майдан i з велико! -  слово Незалежностй

2. Двосл1вш назви станцш мeтpoпoлiтeнy, ужит1 в назив- 
ному вщмшку, беруть у лапки i перше слово пишуть з вели
ко!' лггери, а друге -  з мало!', якщо воно не е власною назвою. 
Зпдно i3 цим правилом назву станцп метрополитену потр1бно 
взяти в лапки i обое ай в  писати з велико! букви, тому що дру
ге слово е власною назвою, тобто правильно писати: станщя 
метрополтену “Майдан Незалежност1”. На вивюках назву 
станцп не беруть у лапки i обое сл)в пишуть однаковими вели
кими лУтерами: МАЙДАН НЕЗАЛЕЖНОСТ1.

Отже, назви майдану i станцп метрополтену, створен1 на 
честь проголошення УкраУни незалежною державою, в укра- 
Унськш mobi правильно писати так: майдан Незалежност1 i 
станщя метрополтену “Майдан НезалежностГ\

...iMeHi гетьмана Петра Сагайдачного 
чи ...iMeHi Гэтьмана Петра Сагайдачного?

Звично стало називати pi3Hi установи, заклади оевгги, пло- 
пц, проспекта, вулищ на честь видатних чи вщомих людей. У 
таких назвах уживають слово теш, шеля якого стоУть пр1звище 
з одним-двома попередшми шщалами чи й без них або !м’я та 
прУзвище тако! людини, пор.: Нащонольна 616лютека Украши 
mem B.I. Вернадського, Нащоналъний педагог1чний утверси- 
тет теш М.П. Драгоманова, Кшвський нащоналъний утвер-



ситет тем Тараса Шевченка, Нацюнальний академ(чний дра
матичный театр теш 1вана Франка, Нацюналъна ктостуд(я 
художтх фтъм(в теш Олександра Довженко, стадюн “Дина
мо ’’ т ем Валер'ы Лобановського, школа т ем Гонгадзе та ш.

Зрщка перед шодалами й пр1звищем чи 1м’ям та пр1зви- 
щем уживають слово -  загальну назву, яка конкретизуе, хто ця 
людина або чим вона вщома. Одш пишуть таке слово з малоТ 
л1тери (пор.: б1блютека Нацюнального медийногоутверсите- 
ту т ем  академта О. Богомольця, колективне господарство 
т ем академта Ю р’ева, Академ1я сухопутных втськ т ем  
гетьмана Петра Сагайдачного), mini -  з великоТ (б(блюте- 
ка Нацюнального медийного утверситету т ем  Академта 
О. Богомольця, колективне господарство т ем  Академта 
Юр’ева, AmdeMin сухопутных втськ т ем  Гетьмана Петра 
Сагайдачного). А як все-таки правильно передавати це слово? 
Бшьше шдстав писати його з малоТ л1тери, бо воно е склад
ником кшькасл1вно1 назви установи, закладу освгги, господар- 
ства тощо, у якш з великоТ л1тери пишуть перше слово та npi- 
звище з ш кал ам и  чи пр1звище з 1менем людини, на честь якоТ 
IX найменовано: б1блютека Нацюнального медийного утвер
ситету 1мет академта О. Богомольця, Академия сухопутных 
втськ т ем гетьмана Петра Сагайдачного.

Отже, загальну назву особи, ужиту перед ш кал ам и  з 
пр1звищем чи 1менем та пр1звшцем, noTpi6Ho писати з малоТ 
лггери: б1блютека Нацюнального медийного утверситету 
т ем  академта О. Богомольця, колективне господарство 
т ем академта Ю р’сва, Академ in сухопутных втськ т ем  
гетьмана Петра Сагайдачного.

1х потр1бно брати в лапки
Дехто вважае, що власш складноскорочеш назви закритих i 

вщкритих акцюнерних товариств, компанш тощо не треба бра
ти в лапки, i покликасться на примшсу 1 п. 3 б) § 124 чинного 
“УкраТнського правопису”. Проте не враховуе того, що щ власш 
складноскорочеш назви ввшшли як шдивщуальш назви до скла- 
дених найменувань товариств, компанш, де Тм передус загальна 
назва- розгорнута або абрев1атура, пор.: Шдкрите акщонерне 
товариство “Газпром ” i ВАТ “Газпром ”, Нащональна акщонер-



на компашя “Нафтогаз Украти” i НАК “Нафтогаз Украти”, 
компашя “Росукренерго ". Незалежно вщ того, уживають чи Hi 
иласну складноскорочену назву i3 загальною, УУ потр1бно брата в 
лапки, пор.: Не варто забувати, що НАК “Нафтогаз Украти” 
нже деякий час перебувае в сташ техшчного дефолту... (УкраУ- 
намолода, 18.02.2009);Binвважае, ...щокомпанЫ “Росукренер
го” приковала eid того ecotaiuei факты, ят nidipecuiu фтансов1 
пошцп “Газпрому” (УкраУна молода, 13.02.2008); Це виявилося 
на початку 2009 року nid час газовог кризы, спровокованоЧ д1ями 
HAT “Газпром” (УкраУна молода, 13.02.2009); ...Радбез не роз- 
глядавможливить перегляду контракт1вм1ж “Нафтогазом” i 
“Газпромом” (УкраУна молода, 12.02.2009).

Отже, правильно писати ВАТ “Газпром” i “Газпром”; 
НАК “Нафтогаз Украти” i “Нафтогаз Украти”; компашя 
“Росукренерго” \ “Росукренерго”.

Про правопис назе станцш метрополйпену
Станцп метропол1тену назван! за р1зними ознаками, тому й 

пишемо Ух неоднаково. Одшнлпвш назви станцш, ужиН у фор- 
Mi називного вщмшка, беруть у лапки i пишуть з великоУ бук- 
ви, пор.: станцп “Хрещатик”, “Ушверситет”, “Пдропарк”, 
"Дарниця”, “Святошин”, “Академмитечко”, “Арсенальна”, 
“Театральна”, “Вокзальна”, “Мтська”, “Житомирсъка”.

Двосл1вш назви станцш метропол1тену, якщо вони ма- 
ють форму називного вщмшка, також беруть у лапки, але 
тшьки перше слово пишуть з великоУ лггери, пор.: станцп 
“Контрактова плоила”, “Поштова площа”, “Полтехшчний 
шститут”, “Палац спорту”, “Вистаековий центр”. Друге 
слово пишуть з великоУ букви, коли воно е власною назвою, 
напр.: станщя “Плоила Льва Толстого ”.

Не беруть у лапки лише Ti назви (односл1вш i двосл1вш), 
що вжшз в родовому вщмшку. 3 великоУ лНери пишуть одно- 
сл1вну назву (напр.: станщя Перемоги) i перше слово у дво- 
огпвнш назв1 (напр.: станщя Дружбы napodie), а також и дру
ге слово, якщо воно е власною назвою (напр.: станщя Тараса 
Шевченка, станщя Герогв Дшпра).

Отже, зважаючи на щ правила, noTpi6Ho писати так: 1ха- 
mu eid станцп “Хрещатик” до станцп Перемоги, eid станцн



“Виставковий центр" до станци Дружбы uapodie, eid стан
ци “Площа Льва Толстого ” до станци Героьв Дтпра.

Чому гостинний народ, але Гостиний deip?
Газетно-журнальш публжаци, присвячеш реконструкци 

Гэстиного двору в м. Киев1, примусили задуматися над тим, 
чому в назв1 uiei юторичноУ пам’ятки гостиный пишуть з од
шею лггерою н, а не з двома, як у вам  вщомому прикметнику 
гостинний? Пор.: гостинний народ, гостиннародина, гостии- 
u iлюди. Щоб зрозум1ти цю вщмшшсть, потр!бно знати, як вони 
постали в украУнськш мовс Прикметник гостинний утворений 
вщ шенника гостини за допомогою суфжса -н-, тому його пи
шуть з двома лггерами н. BiH виражас значения ‘який любить 
приймати, частувати гостей’, напр.: Нам щкаво було оглянуты 
мисливський замок.., зазирнути в курт селянсьт хати, де гос- 
тинш гуцулы завжди ладт подыитися шматком xni6a i кухлем 
кислого молока (О. Журахович). Прикметник гостиный ужитий 
лише в назв1 Гостиный deip, яку словники украУнськоУ мови 
фжсують як юторичну 3i значениям ‘Toproei ряди в спещально 
збудованому примщенш’, напр.: Найбшьша торг'юля eid6yea- 
лася в гостиних дворах (Icтopiя СРСР, 1956, т. 1, с. 208). Цей 
прикметник е росшським, про що свщчать сшльнокоренев1 з 
ним слова гостиная, гостиница, як\ так само пишуть з одшею 
л1терою н. BiH пов’язаний з давшм значениям слова гость -  
“купець”, яке вже вийшло з ужитку, напр.: У руських Micmax 
часто з являлися й тоземт купщ, яких у  старовину называли 
“гостями” (1стор1я СРСР, 1956, т. 1, с. 31).

Отже, у сучаснш украУнськш л1тературнш MOBi с прикмет
ник гостинний, який потр1бно писати з двома леерами н. 
Прикметник гостиний (з одшею л1терою н) уживають тшьки 
в склад1 юторичноУ назви Гостиний deip, яку перенесено з ро- 
сшськоУ мови в украУнську на означения пам’ятки в м. Киеве

УСФА чи УЕФА?
У сучасному спортивному жигп часто вживаною стала 

звукова абрев1атура УСФА, яку вимовляють як цше слово. До- 
вщков1 видання украУнськоУ л1тературноУ мови подають до неУ 
повну, розгорнену юлькасл1вну назву -  Союз свропейських



футбольных асощацт, якою 1менують офщшну структуру, що 
ксруг розвитком професшного футболу в Сврош, налагоджуе 
изш мод1ю м1ж нацюнальними футбольними оргашзащями, 
проводить влacнi туршри тощо. Якщо пристати до думки про 
I икс походження ц т  абрев1атури, то вона мала б форму ССФА. 
Насправд1 УСФА -  це передана буквами украУнського алфавь 
I у ( транслирована) англшська абрев1атура UEFA (скорочення 
ашлшськоУ назви Union o f European Football Associations), на 
що вказус насамперед початкове У в украшськш a6peeiaTypi. 
Осюльки в сучаснш украУнськш л1тературнш Moei, шдабно 
до росшськоУ, узвичаена вимова Свропа, европейсъкий (див.: 
УкраУнський правопис. -  К. : Наук, думка, 2007, § 91, п. 2), то 
й н a6peeiaTypi зам1сть Е вжито С.

Отже, УСФА -  це передана буквами украУнського алфав1ту 
ашлшська абрев1атура UEFA, у якш лише Е замшено на €  вщ- 
ношдно до фонетичноУ норми чинного украУнського правопису.

Як писати Qida6peeiamypHi назви ос/б?
Серед нових найменувань oci6 нимало тих, що утвореш 

1нд звукових i буквених a6peBiaryp- скорочених назв ж ш - 
шчних партш, блоюв та об’еднань, конфесшних угруповань, 
еиортивних оргашзацш, силових структур, а також м1жна- 
родмих i м1ждержавних соктйв тощо. Вони вир1зняються не- 
1НИЧНИМ оформлениям, бо збершають графжу (велню лгге- 
ри) своп TBipHoi' абрев!атури, з якою посднуеться переважно 
1мсмниковий суфжс -ець / -1вець, зрщка -  суфжси -ник, -к т  / 
-ист, пор.: НУНавець, Б'ЮТ1вецъ (БЮИвець), КУШвець, 
УПСОвець, ПР1вець, УРШст, ПРГЛст, МНСник, УШАНець, 
УШАШвець, ЗМОШвець, УБ031вець, C ^iset^b , MBФiвeцъ, 
ЦНК1вець. Паралельно вживають щ назви з однаковими бук
вами в абрев1атурнш кореневш i суфжсальнш частинах, пор.; 
нунсчвець, б ’ют1вець (6tomieei{b), кутвець, унсовець, yepnicm, 
neepnicm, еменесник, утанець, утатвець, змотвець, y6o3i- 
мць, ecendieei^b, eMeee(pieei{b, цеветвець. Напр.: ...про tuic- 
тьох КУШвщв, ят йьили в облраду в блощ “Наша Украта ” 
(Поступ, 09.02.2007); Moлoдi кутвщ крокували селом маршо- 
ною ходою, стваючи повстансъких та стршецьких тсень... 
(Нсч1рнш КиУв, 18.08.2006); БЮИвщ... натякають, що дуже



хотти б бачити сткером когось шшого... (УкраТна молода, 
01.07.2006); Однак щоб вижити в новых полтичних умо- 
вах, бют'шцям nompi6no очиститися eid багато чого зай- 
вого (УкраУнська правда, 08.06.2006); Ti рушають назустр1ч 
УНСОвцям, як/, взявши одне одного nid руки, створили жи- 
вий ланцюг (Газета по-украшськи, 12.03.2007); Це один /з 
двох убоз'мщв, як/ сприяли розкриттю злочину... (Д зеркал о 
тижня, 02 .0 9 .- 08.09.2006); ...цевемвц/ ...eupimtuiu надати- 
таки можлив1стъ представникам громадських оргатзацт 
брати участь у  выборах у  рол1 cnocmepiea4ie (Дзеркало тижня, 
2004, № 511). Р1зне граф1чне оформления коренево! i суфж- 
сально! частин чггко вщбивае зв’язок таких найменувань oci6 
з TBipHOio абрев1атурою, що дуже важливо на початку Тхньо- 
го вживания, але воно не типове для укра'/нсько/ мови, навггь 
ускладнюе читання назви, особливо якщо и коренева частина е 
буквеною абрев1атурою на зразок УРШст, ПРТЛст, МНСник, 
СНД1вець, МВФ1вецъ, ЦВЮвець. Саме тому рекомендуемо од- 
наково передавати обидв1 частини у вщабрев1атурних найме- 
нуваннях oci6: нунЫвець, б'ютьвець, кушвець, унсовець, уер- 
nicm , neepnicm, еменесник, уманець , змотвець, убоз1вець, 
есенд1вець, емвееф1вець, цевемвець.

Винятком будуть дев’яностники
Уже стало традищею 1менувати укра/нських письменни- 

к1в за назвою десятир1ччя, у яке вони жили, шпдно працювали 
або чимось особливим вщзначилися. В украшськш л1тератур1 
тучно заявили про себе ш1стдесятники, пот1м були сшдесят- 
ники, в(стдесятники. Тих, хто сказав свое слово в 90-i роки 
XX ст., називають по-р1зному: девяностики, девяносники, 
дев яностники. Яку i3 цих трьох назв потр1бно вибрати i чому? 
Першу не можемо рекомендувати, бо й утворено за допомогою 
суфжса -ик (дев яност- (i) + -ик —> дев’яностик), що перери- 
вае традищю творения попередшх назв вщ основ порядкових 
прикметниюв за допомогою суфжса -ник, пор.: ш1стдесят- (i) 
+ -ник —► шктдесятник, Ымдесят-(0 + -ник —> ымдесятник, 
в1стдесят-(1) + -ник —» вшмдесятник. Другу назву хоч i утво
рено за допомогою суфжса -ник, але на стиков1 прикметни- 
koboi основи i цього суфжса сталося законом1рне для укра'/н-



ci.koi мови спрощення в rpyni приголосних -стн-: дев’яност- 
(i) ь -ник —► дев’яностник — дев'яносник. Це послабило и 
етруктурний зв’язок з вихщиою прикметниковою основою. 
Трстя назва продовжус словотв1рну традищю творения назв 
письменниюв i мае виразний структурний зв’язок з вихщною 
прикметниковою основою, але в нш, усупереч загальному 
правилу, не вщбулося спрошення в rpyni приголосних -стн-: 
дев 'HHocm-(i) + -ник —► дев ’ячостник. Зваживши на дв\ вщзна- 
чс|й переваги останньо! назви рекомендуемо Н до вжитку, але 
I таким застереженням: у наступному виданш “УкраУнського 
правопису” дев'яностники подати серед сшв-винятюв, у яких 
Jiircpa г у rpyni приголосних -стн- збержап ься.

Отжс. ii трьох уживаних тепер назв найвдалшою вважае- 
мо девуяностники

Апостроф теля нате-
И украш ськт MOBi доел cnocTepiraeMO непослщовний 

иравопис складних cnie з першою частиною нате-, ужитою 
перед голосними я, ю. с, i наступнсм частини: одш ставлять 
м\ж ними апостроф, iHUii -  Hi. Вщповщно до правила “Укра- 
Кпського правопису” (К. : Наук, думка, 2007, § 6, п. 3): шеля 
префшЫв та nepmot частини складних сл1в, що закшчують- 
сн на твердий приголосний, перед я, ю, с, i в таких словах, 
мк натв’язичниця, натв'язичницький, нап1вящик. натв'ява, 
ноте ярус, ноте ’еврей. наш’в еврейка, нате европейеький. 
натв'юкстапючт та ш.. тщ йбно  ставши апостроф. Напр.: 
...mi ншчницькi та намв'яшчницъм культи погоджуютъея 
на тому, що рослини, яю макть алкоголь та imui наркотики, 
штть божественну природу... (Наука i сусшльство); Яблука 
накують тревожно в ящики листки тю 25 / 32 кг (№ 2 i 3), гру
пп в натё'ящикилиетмстю до 15 кг... (Сад1вництво i лид- 
пищ но); Бабуся Ольга. Ти до дна в мет гориш Натз'сврейка, 
im a ти шжна i еумча. як дальни* голос соловейка, як Укрш- 
на-сторона (В. Сосюра); Новою ш^роморфемою, яку швидко 
оаинла сучасна укралнсъкп мона у cKiadi nanieaopeeiamyp- 
натл'юкстапоштЫ, с Media- (мед1Я-) (С. Климович).



Не з д1еприкметниками: окремо, а не разом
Поширеною стала помилка писати частку не разом i3 д к - 

прикметником, пор.: Слова вживають у  форми непристосо- 
ванш до морфолог1чно1 системы укратськог моей; С ще noei 
компоненты, неосвост укратською мовою; Так постало не- 
узгоджене з (менником означения; Незакртлена doci в узуй  
лексема; Будынок незбудований; Mamepicuiu неопрацьоваш. 
Щоб уникнути ijie’f помилки, потр1бно запам’ятати, що частку 
не пишемо окремо з дкприкметником, якщо вш: 1) мае залеж- 
Hi слова (шенники, займенники, присл1вники, прийменнико- 
во-вщмшков1 форми та iH.), ужит\ перед ним чи тел я  нього, 
напр.: На стол1 лежала doci (ше) не тдписана заява; На сто- 
л/ лежала тким не тдписана заява; На стол1 лежала заява, 
не тдписана директором: На стол1 лежала заява, ще не тд
писана директором: Заява doci не тдписана; 2) виконуе роль 
присудка в реченш, напр.: Апарат не в1дремонтований; Роз- 
мова не закмчена; Шсня не сприйнята; Озеро не вичищене; 
Дороги не розширет; Степи не орат. Коли ж дieпpикмeтник 
не мае залежних сл1в i е означениям до 1менника, то частку 
не пишемо з ним разом, напр.: На cmoлi лежала нетдписана 
заява; Незактчену розмову перенесено на завтра; Обаб1ч до
роги чортли неорам степи.

На шдстав1 цих правил частку не з д1еприкметниками в 
поданих на початку речениях потр1бно писати окремо: Сло
ва вживають у  формь не пристосованш до морфолог{чно1' 
системы укратськоИ моей; €  ще noei компоненты, не освоет 
укратською мовою; Так постало не узгоджене з 1менником 
означения; Не закртлена doci в узуЫ лексема; Будинок не збу- 
дований; Mamepiaлu не опрацъоваш.



ПРАВОПИС ВЛАСНИХ НАЗВ 
СЛОВ’ЯНСЬКОГО ТА 1НШОМОВНОГО 

ПОХОДЖЕННЯ

Правильно передаваймо слов’янсьш власш назви
Сьогодш можна прочитати i почути Коштутца, Кошту

ница i Коштуниця, Кустурща, Кустурица i Костуриця, Mi- 
тровща, Мтровица, Митровица i Митровиця, Сребрешца, 
Сребреница i Сребрениця та ш., пор.: Micmo Косовсъка Mi- 
тровща, подмене навпм на албанську та сербську частини, 
надовго залишиться одним i3 символ1в протистояння двох 
napodie (Украша молода, 18.02.2009); Перше [звинувачення] 
стосуетъся злочитв, ят були скоеш в Босни i Герцеговит в 
1992 рощ, друге -  бшш в Сребренищ в липт 1995 року... 
(УкраУна молода, 18.02.2009). У цих пр1звищах та власних гео- 
граф1чних назвах, належних до швденнослов’янських мов, го- 
лосний и (i) треба передавати в украшсыай мов1 через и (див.: 
Украшський правопис. -  К. : Наук, думка, 2007, §104, п. 5). 
Шсля ц потр1бно писати я, бо в украшських пр1звищах i то- 
noHiMax у цш позицй BiH м’який, пор.: Маловиця, Блиставищ, 
М1дяниця, Брусниця та ш.

Отже, в украшськш Moei правильно вживати Вохслав Кош
туниця, сербсъкий митець Ем1р Кустуриця, Micmo Косовсъка 
Митровиця, mpaeiHHi поди в Сребренищ.

I чи И писати у власних 1ншомовних назвах?
Чому в укра'шському вжитку стае бшыие власних назв ш- 

шомовного походження, у яких заметь i пишуть и? Чи можна 
ноширювати на них “правило дев’ятки”? запитання сьогод- 
ш ставить багато людей. А й справд1, як Yx передавати укра'ш- 
ською мовою?

Уведення свого часу “правила дев’ятки”, тобто вживания 
в загальних назвах шшомовного походження и те л я  дев’ятьох 
приголосних д, т, з, с, ц, ж (дж), ч, ш, р перед наступним 
твердим приголосним, посприяло впорядкуванню правопи-



су Bcix таких загальних назв. Що ж до власних шшомовних 
назв (пр1звищ, особових 1мен, власних географ1чних назв), то 
в них шсля цих дев’ятьох приголосних вживали i, зрщ ка- и. 
Це створювало труднонц, бо потр1бно було запам’ятати, у яких 
i3 них писати i, а в яких -  и. Саме тому авторський колектив, 
який шдготував до друку “Укра1нський правопис” 1993 року, 
розширив коло власних географ1чних назв з и. До них потра- 
пили Алжиру Бразил(я, Скандинавгя, Братислава, Ватикан, 
Вашингтон, Крит, Мадрид, Сицил1я, Сир1я, Чикаго, 4wii, Ти
бет та ш.

У проект найнов1шоУ редакцп “УкраУнського правопису” 
(1999) запропонували поширити “правило дев’ятки” на eci 
власн1 шшомовш назви. Цю пропозищю шдтримали мово- 
знавщ, як1 брали участь у його обговореннг Проект, як вщо- 
мо, не став офщшним правописним кодексом, але вживания 
и в загальних i власних 1ншомовних назвах шсля названих 
дев’ятьох приголосних активно обстоюють i дал1 як фах1вщ, 
так i практики. Воно вщповщае вимов1 цих приголосних в 
украшсыай мов1 та робить послщовним правопис запозичень. 
Саме тому Ha6ip шшомовних особових 1мен та пр1звищ з и роз- 
ширюеться, що засвщчуе мовна практика i деяю орфограф1чш 
словники украшськоТ мови. BiH поповнився такими власними 
назвами, як Аристотель, Аристофан, Eepunid, Фридрих, Фер
динанд, Ричард, Ричмонд та ш.

Зважаючи на вщзначену вище особливють вимови 
дев’ятьох приголосних звуюв в украшськш мов1 та прагнучи 
до однакового, послщовного передавання Ух у загальних i влас
них назвах, маемо шдстави писати и у словах Аристотель, 
Аристофан, Eepunid, Фридрих, Фердинанд, Ричард, Рич
монд та ш.



В1ДМ1НЮВАННЯ ПР13ВИЩ
t ТА ОСОБОВИХ IMEH

m ______________________________________ &

Згадав Василя Черних чи Василя Черниха?
В украУнському вжитку неприродно звучать росшсью не- 

шдмшюваш пр1звища на -их, пор.: Черних, Долгих, Жарких, 
Крутых, Седых, сформован! на основ! родового вщмшка мно- 
жини прикметниюв. Одш пропонують вщмшювати Ух, тому 
|цо в украУнсьюй мов1 чолов1ч1 пр1звища на приголосний в1дм1- 
июваш (УкраУнський правопис. -  К . : Наук, думка, 1997, § 102, 
и. 4), шил не змшюють таких пр1звищ, под1бно до росшськоУ 
мови. У р1зних довщкових виданнях зовам  не згадують цих 
ир1звищ. На нашу думку, уживати в украУнсьюй MOBi чолов1ч1 
росшсью пр1звища на -их за зразком вщмшюваних чолов1чих 
пр1звищ на приголосний не можна, бо вони втрачають зв’язок 
з вихщною формою прикметника, пор.: Василя Черниха, Ва- 
cwieei Черниху, (з) Василем Чернихом i т. д.; Вттора Долгиха, 
BiKmopoei Долгиху, (з) Вттором Долгыхом i т. д.; 1вана Жарки- 
хa, leanoei Жаркыху, (з) 1ваном Жаркихом i т. д.

Отже, рекомендуемо вживати: Згадав Василя Черних; Зу- 
nnpiecn з ВЫтором Долгих; Подарував книжку leanoei Жар
ких; Немае Миколи Крутих; Bidnoeie Andpieei Седих.

Яю грузинсью пр1зеища в1дмшюван1
в украУнсьюй MOBi?

У повсякденному украшському вжитку серед пр1звищ 
рпного походження трапляються й грузинсью на -ш вШ , -дзе 
га -in. Пор. найвщом!пп: Гурам1ьиеш, Саакаьивш, Шевардна
дзе, Гонгадзе, Bepin, Гамсахурд1я, Тел1я. Ух прийнято вважати 
нев!дмшюваними в украУнсьюй Moei. Справд1, пр1звища на 
-ш вЫ , -дзе через Ухнш виразний неслов’янський характер 
ие|йдмшюваш. Проте пр!звища на Ая формально под1бш до 
украУнських вщмшюваних !менниюв I вщмши м’якоУ групи на 
-1я (пор.: над(я, мр1я, Мар1я та ш.), тобто в украУнсьюй MOBi 
< зразки для вщмшювання таких грузинських пр1звищ, тому



вони стали вщмшюваними, пор.: Гамсахурд1я, Тел1я (називний 
вщм1нок), Гамсахурдй, 7е/ш (родовий, давальний та мюцевий 
вщмшки), Гамсахурд1ю, Tenito (знахщний вщм1нок), Гамса- 
xypdiao, TanieK) (орудний вщмшок). Свого часу вщмшювали 
i пр1звище Eepin.

Отже, грузинсью пр1звища на -1я в украТнськш Moei по- 
тр1бно вщмшювати як 1менники I вщмши м’якоТ групи, тому 
що вони за своею формою упод1бнилися до таких 1менниюв.

Сестри Тельнюк, брати Яремчуки \ Tpio MapeHunie

У якш форм1 однини чи множини -  потр1бно вживати 
пр1звище, якщо йдеться про двох i бшьше ж1нок, чоловшв або 
жшок i чоловЫв? Треба зважати на те, чим закшчуеться npi- 
звище i кому воно належить -  чоловжам чи жшкам. Чолов1ч1 
пр1звища на -а, -о та юнцевий приголосний в украТнськш Moei 
вщмшюють, тому lx уживають у множиш, якщо йдеться про 
двох i бшьше ч о л о в тв , пор.: Платон i Георгт Майбороди, 
Брати Майбороди; lean i Петро Потапенки, брати Пота- 
пенки; Дмитро i Назарш Яремчуки, брати Яремчуки. Так 
само форму множини мають i жшоч1 пр1звища на -а, пор.: Уля- 
на i Соф1я Майбороди, сестри Майбороди. Жлноч1 пр1звища 
на -о та кшцевий приголосний, як вщомо, не вщмшюють, тому 
вони мають форму однини, 1менуючи двох i бшьше ж1нок, 
пор.: сестри Байко, сестри Тельнюк, Леся i Галя Тельнюк. 
Якщо ж потр1бно назвати на пр1звище гурт, родину, де е жшки 
i чоловжи, то його вживають у форм1 множини, пор.: Антош- 
на, Свтлана та Валерш Mapeuuui, mpio Маренич1в; Василь 
1Д1ана Матющенки, дует Матющенмв; родина Скидашв.

Гэсць -  Гэйця
В одному з офщшних документе читаемо: “ ...доручи- 

ти вще-президенту НАН Украти академщ НАН Украти 
В.М. Геецю внести ix на розгляд i затвердження Президи НАН 
Украти "Контроль за виконанням цш  постанови покласти 
на голову Секци сустльних i гумаштарних наук НАН Украти 
академта НАН Украти В.М. Гееця ”. Пр1звище Гесць в обох 
речениях ужито неправильно, тому що в украТнськш Moei го- 
лосний е суфжса -ець (-сць) у непрямих вщмшках випадае як



у загальних, так i власних назвах - назвах населених пунюзв, 
р1чок, у чолов1чих пр1звищах тощо, пор.: украшець -украшця, 
украшцев1 (украшцю), украинцем, (на) украшцев! (украшцю), 
(Кл. в.) украшцю; адигесцъ -  адигейця, адигейцев1 (адигей- 
цю), адыгейцем, (на) адигейцев1 (адигейцю), (Кл. в.) адигейцю; 
Трускавецъ -- Трускавця, Трускавцев1 (Трускавцю), Трускавцем, 
(у) Трускавщ, (по) Трускавцев1; аверський Донець -  Cieep- 
ськогоДшця, Оверсъкому Дшцев1 (Дшцю), Оверсъким Дшцем, 
(по) аверсъкому Дшцев1 (Дшцю), (у) Оверському Дшщ; Леве- 
нець (Шктор) -  Левенця, Левенцев1 (Левенцю), Левенцем, (на) 
Левенцев1 (Левенщ).

Отже, чолов1че пр1звище Геець правильно вщмшювати 
гак: Геець -  Гейця, Гейцев1 (Гейцю), Гейцем, (на) Гейцевг, пор. 
ще: Лазоришинецъ - Лазориьиинця, Лазоришинцев1 (Лазори- 
шинцю), Лазоришинцем, (на) Лазоришинцев1. У звертаннях, за 
чинним “Укра’шським правописом”, пр1звище треба вживати 
в називному вщмшку, а 1менник (загальна або власна назва), 
що йому передуе, мае форму кличного вщмшка (Укра’шський 
правопис. -  К. : Наук, думка, 2007, § 53, п. 4, примшса 3), пор.: 
Високоповажаний академЫу Геець; Шановний професоре Ла
зоришинецъ; Дорогий Анатолию Левенець. Жшоч1 пр1звища 
на -ець (-ець), як вщомо, в украУнськш Moei не вщмшюють, 
тому правильно вживати Mapin Геець -  Mapii Геець, Мари 
Геець, Мар1ею Геець, (на) Mapii Геець, (Кл. в.) Mapie Геець; 
Ольга Лазоришинецъ -  Ольги Лазоришинецъ, Ольз1 Лазориши- 
нець, Ольгою Лазоришинецъ, (на) Олъз1 Лазоришинецъ, (Кл. в.) 
Ольго Лазоришинецъ.

Як правильно вщмЫювати склады прозвища?
Уел люди тепер мають пр1звища. Вони переважно одно- 

сл1внп Шевченко, Кулш, Грушевський. У декого пр1звище 
складне, бо утворене або з двох пр!звищ, або з пр1звища та 
псевдошма. Проте таю пр1звища сприймають як едине слово 
i пишуть через дефю. За морфолопчним вираженням частин 
вони можуть бути прикметниковими (Старицька-Чернях1в- 
ська), 1менниковими (Квтка-Основ яненко, Антоненко-Дави
дович, Литвиненко-Волъгемут), 1менниково-прикметникови- 
ми (Гулак-Артемовський, Нечуй-Левицький, Карпенко-Карий,



Усенко-Чорна) та прикметниковомменниковими (Бшецъкий- 
Носенко, Красицька-Шевченко). А як правильно вщмшювати 
так1 р1зноман1тн1 складш пр1звища в украшськш Moei? 1хш 
частини потр1бно змшювати за правилами вщмшювання од- 
носл1вних чолов1чих i жшочих пр1звищ прикметникового й 
1менникового тишв.

У складних чолов1чих пр1звищах обидв1 частини, незалеж
но вщ Тхнього морфолопчного вираження, вщмшюваш, пор.: 
Н. в. Квтка-Основ’яненко, Нечуй-Левицький, Карпенко-Карий; 
Р. в. Квтки-Основ 'яненка, Нечуя-Левицького, Карпенка-Каро- 
го\ Д. в. Keimyi-OcHoe’яненку, НеHycei-Левицъкому, Карпенку- 
Карому; 3. в. Квтку-Основ \яненка, Нечуя-Левицького, Карпен- 
ка-Карого; О. в. Квткою-Основ яненком, Нечуем-Левицьким, 
Карпенком-Карим\ М. в. Квтщ-Основ 'яненку, Нечуев1-Левицъ- 
кому; Карпенку-Карому. Невщмшюваною в них може бути лише 
перша частина, якщо ii не сприймають як самостшний 1менник 
чи прикметник, пор.: Н. в. Смаль-Стоцький, Кос-Анатольськищ 
Р. в. Смаль-Стоцького, Кос-Анатольського\ Д. в. Смаль- 
Стоцъкому, Кос-Анатолъському; 3. в. Смаль-Стоцького, Кос- 
Анатолъського; О. в. Смаль-Стоцьким, Кос-Анатольським; 
М. в. Смалъ-Стоцькому; Кос-Анатольському.

У складних жшочих пр1звищах прикметникова частина 
завжди вщмшювана, а 1менникова бувае змшною, якщо мае 
закшчення -a, i незмшною, коли закшчуеться на -о чи приго- 
лосний. Залежно вщ поеднаних частин таю пр1звища можуть 
бути вщмшюваними в обох частинах. До них належать при- 
кметниково-прикметников1 (Н. в. Старицька- Чернях1вськау 
Р. в. Старицько1-Чернях1всько1\ Д. в. Старицькш-Чернях1в- 
ськш, 3. в. Старицьку-Чернях1вську, О. в. Старицькою-Чер- 
нях1вською, М. в. Старицькш-Чернях1вськш), прикметнико- 
во-iMeHHHKOBi чи 1менниковочменников1 (i3 заюнченням -а) 
жшоч1 пр1звища (Н. в. Рудницька-Сорока, Середа-Шульга\ 
Р. в. РудницъкоХ-Сороки, Середи-Шульги\ Д. в. Рудницькш-Со- 
рощ, Cepedi-Шулъзц 3. в. Рудницьку-Сороку, Середу-Шульгу; 
О. в. Рудницькою-Сорокою, Середою-Шульгою\ М. в. Рудниць- 
кш-Сорощ, СереЫ-Шульзг),

Вщмшюваними в одшй (прикметниковш) частиш е при- 
кметниково-1менников1 чи iMeHHHKOBo-npHKMeTHHKoei жшоч! 
пр1звища, у яких 1менник зaкiнчyeтьcя на -о чи приголосний,



пор.: Н. в. Красицъка-Шевченко, Кравчук-Хмелъницька; Р. в. 
КрасицькЫ'-Шевченко, Кравчук-ХмельницъкЫ\ Д. в. Красицъ- 
кш-Шевченко, Кравчук-Хмельницькт; 3. в. Красицъку-Шев- 
ченко, Кравчук-Хмельницьку\ О. в. Красицькою-Шевченко, 
Кравчук-Хмелъницькою; М. в. Красицькш-Шевченко, Кравчук- 
Хмельницькт. Одну iMeHHHKoey частину змшюемо тодх, коли 
вона закшчуеться на -а, а друга 1менникова частина -  на при- 
голосний або -о, пор.: Н. в. Шабат-Савка, Р. в. Шабат-Савки, 
Д. в. Шабат-Савщ, 3. в. Шабат-Савку, О. в. Шабат-Савкою, 
М. в. Шабат-Савщ.

Невщмшюваш Ti складш жшоч1 пр1звища, одна 1менникова 
частина яких мае заюнчення -о, а друга -  основу на приголос- 
ний (Mapin Литвиненко-Вольгемут, Оксана Бас-Кононенко) або 
обидв1 частини -  основи на приголосний {ЛШя Коць-Григорчук) 
чи 13 закшченням -о (Нша Бойко-Литвиненко).

Отже, складш чолов1ч1 пр1звища в украшськш лггератур- 
шй MOBi вщмшюються переважно в обох частинах. Складш 
жшоч1 пр1звища бувають вщмшюваними в обох частинах, в 
однш, прикметниковш або 1менниковш, та невщмшюваними, 
що залежить вщ заюнчень ixH ix частин.

Кличте Ух Лесю, Олесю, Орисю
Кшька ж1ночих особових iMeH на -я, яю донедавна були 

скороченими пестливими формами повних iMeH, в украшсько- 
му вжитку стали документальними, офщшними. Це -  Леся 
(пщ Лариса, Олександра), Олеся (вщ Олександра), Орися (в'щ 
1рина). У звертаннях до жшок i3 цими {менами спостер1гаемо 
непослщовнють у використанш закшчення кличного вщмшка. 
Одш вживають ix i3 закшченням -е {Лесе, Олесе, Орисе), бо 
вони мають форму 4менниюв жшочого роду м’яко1 групи пер- 
шо1 вщмши, mini -  i3 закшченням -ю {Лесю, Олесю, Орисю), 
тому що щ 1менники виражають пестливе значения. Зважаючи 
на украшську традищю утворювати форму кличного вщмшка 
вщ особових жшочих iMeH м’яко! групи з пестливим значен
иям за допомогою закшчення -ю (пор.: Галя -  Галю, Ганнуся -  
Ганну сю, Катя -  Катю, Катруся -  Катрусю), рекомендуемо 
й 1мена Леся, Олеся, Орися вживати в цьому вщмшку з таким 
самим закшченням.



Отже, д1вчаток кличте Лесю, Олесю, Орисю, до жшок 
звертайтеся Лесю Binmopieno, Олесю Tpuzopieno, Орисю 
Олександр'ьвно або пат Лесю, naui Олесю, пат Орисю.

Зое чи Зою?
У звертаннях до жшок, як\ мають 1мена Зоя, Майя, 1я, Л1я 

(Лея), одш вживають форму кличного вщмшка i3 закшченням 
-ю {Зою, Майю, 1ю, Л т  {Лею), ниш i3 закшченням -с {Зое, 
Майе, 1е, Л1е {Лее). А яка i3 цих двох форм правильна? Утворю- 
ючи форму кличного вщмшка вщ жшочих iMeH на -я, потр1бно 
пам’ятати, що закшчення -ю мають скорочеш та нескорочеш 
пестлив1 жшоч1 iMeHa (пор.: Оля -  Олю, Настуся -  Настусю, 
Даруся -  Дарусю, Неля -  Нелю), а закшчення -с -  повш офь 
цшш ж1ноч1 iMeHa (пор.: Мар1я -  Mapie, Свдотя- Свдоте, 
Дар1я -  Дар1е, Стефашя -  Стефаме). Оскшьки жшоч1 1мена 
Зоя, Майя, 1я, Л1я (Лея) с повними, то \‘х правильно вживати в 
кличному вщмшку i3 закшченням -с: Зое, Майе, 1е, Лье (Лее).

Боже, УкраТну збережи,
Господи, помилуй нас

Звертаючись у молитвах до Господа Бога, дехто вживае 
форму Господе, очевидно, шд впливом форми Боже. Потр1бно 
запам’ятати, що слово Бог i назви, як\ його замшюють {Все
держитель, Господь), у кличному вщмшку мають pi3Hi закш
чення. Вщповщно до правил чинного украшського правопису 
(див.: УкраУнський правопис. -  К. : Наук, думка, 1998, § 53, 
п. 1 ,2 )  слово Бог приеднуе закшчення -е {Боже), а Вседер
житель -  закшчення -ю {Вседержителю). Виняток становить 
назва Господь, бо вона едина з 1менниюв II вщмши, що вжи- 
ваеться i3 закшченням -и, пор. у молитвах: Господи, помилуй, 
Господи, помилуй, Господи, помилуй нас.

Отже, звертаючись до Бога, уживайте форми Боже, Все
держителю, Господи.



В1ДМ1НЮВАННЯ ВЛАСНИХ 
ГЕ0ГРАФ1ЧНИХ НАЗВ

I

У Гonocieei, як i в Kueei
Якщо йдеться про Кшв, то назву цього мюта вщмшюють 

легко, пор.: живемо в Kueei, любимо Кшв, прибули до Киева, 
пролетит над Киевом тощо. А от у вживанш назви швденного 
району Киева ГолосЯв, що мае так само будову присвшного 
ирикметника на -1в, багато хто помиляеться. Одш, переважно 
I i, хто вихщною вважае форму ГолоЫево, взагал1 й не вщмь 
шое i вживае под1бно до росшсько! мови, пор.: живемо в Голо
Ыево, любимо ГолоЫево, прибули до ГолоЫево, пролетйги над 
ГолоЫево тощо. iHuii вщмшюють за зразком присвшних при- 
кметник1в чолов1чого-середнього роду з основою на твердий 
мриголосний, пор.: живемо в ГолоЫевому, завдячуемо ГолоЫ- 
евому, прибули до ГолоЫевого, пролетйги над ГолоЫевим i т. д. 
Як бачимо, труднопц становить вихщна назва цього району 
Киева i виб1р зразка и вщмшювання. Сьогодш спостер1гаемо 
мамагання повернута назву ГолосЯв, пов’язану з юторичною 
иазвою ГолосЯв (за шшою вераею  -  Гуласив) xymip.

Под1бно до назв населених пунк^в на -ie / -ib , що втрати- 
ли зв’язок i3 присвшними прикметниками, ГолосЯв потр1бно 
шдмшювати за зразком 1менниюв II вщмши чолов1чого роду 
з основою на твердий приголосний, тобто як Кшв, Тетив, 1р- 
клив, Микол die, пор.: Голосив, ГолоЫева, ГолоЫеву, Голосив, 
ГолоЫевом, (у) ГолоЫеву (по) ГолоЫеву, ГолоЫеве, напр.: Голо
сив -  ця назва не раз зустр1чаетъся в його [М. Рильського] по- 
етичних творах (Л1тературно-мемор1альний музей М.Т. Риль
ського: пут1вник. -  К., 1970); Максим Тадейович npoeie у  Го- 
лоЫевг ceo'i останш тринадцять лш  життя (О. Дейч); Над 
ГолоЫевом туман Димить у  m uxiM  плит (О. Максимейко).

1хати до Святошино чи Святошина?
Ще й доЫ дехто з киян уживае як невщмшювану назву 

Святошино, а саме: живу у  Святошино, гжджу 1з Святоши-



но, гуляемо по Святошино. Ця юторична назва району Киева 
мала форму присвшного прикметника i3 суфжсом -ин, тобто 
Святошин (Святошине), яку утворено, за одшею з версш, вщ 
iMeHi Святоша, що е пестливою формою iMem чершпвського 
князя Святослава (у чернецтв1 -  Микола (Никола) Святоша). 
У сучаснш украТнськш л1тературнш Moei назва Святошин 
утратила зв’язок i3 присвшним прикметником i вщмшюеться 
як 1менник II вщмши чолов!чого роду з основою на твердий 
приголосний, пор.: Святошин, Святошина, Святошину (-oei), 
Святошином, (у) Святошит, (по) Святошину, Святошине.

Отже, правильно вживати: ixamu до Святошина; euixamu 
i3 Святошина; присвятити Святошину; пишатися Свято
шином; жити у  Святошит.

Про найважче у в/дм/нюванн/ назв населених 
пунктов на -/в /  -/в

В УкраТш багато назв населених пункпв та мюьких райошв, 
що мають структуру присвшного прикметника на -ie / -Тв. Оче
видно, тому дехто намагаеться вщмшювати Тх за зразком при- 
кметниюв чолов1чого роду з основою на твердий приголосний, 
пор.: Flupoaie -  Пирогового, Пироговому, Пироговым, (у) Пирого- 
вому; Kumaie -  Китаевого, Китаевому, Китасвим, (у) Китаево- 
му i т. д. Проте це неправильно, тому що в сучаснш украТнськш 
л1тературнш мов1 вони втратили зв’язок i3 присвшними прикмет- 
никами i вщмшюються тепер як 1менники II вщмши чолов1чого 
роду з основою на твердий приголосний, пор.: Пирог1в -  Пирого
ва, Пирогову, Пироговом, (у) Пирогову (по) Пирогову; Kumaie -  
Китаева, Китаеву, Китаевом, (у) Kumaeei, (по) Китаеву.

Вщмшювання таких назв населених пунюзв ускладнюе 
також характерне для них чергування i в закритому склад1 з 
о або е у вщкритому складк Уживання голосних о, е залежить 
вщ попереднього приголосного. Зокрема, i чергуеться з о шеля 
приголосних г, к, х, б, р, т, д. Це чергування властиве таким на- 
звам населених пунюпв на -iB: Hupoeie, Черншв, Зтътв, 1ван- 
Kie, Васильтв, Жаштв, Очатв, 06yxie, Tepexie, Paxie, Diyxie, 
Tpedyxie, Драб1в, Голову pie, Mampie, HeMupie, Meopie, Oacmie, 
Bmoepadie, Демид1в. Пор. зразки Тх вщмшювання:

Н. в. Черншв Жаштв Diyxie Дpaбiв HeMupie Дeмuдiв
Р. в. Чертгова Жашкова Глухова Драбова Немирова Демидова



Д. в. Чертгову Жашкову Глухову Драбову Немирову Демидову 
3. в. Чернтв Жашюв Diyxie Драб1в HeMupie ДемиЫв 
О. в. Чертговом Жашковом Глуховом Драбовом Немировом 

Демидовом
М. в. (у) Чертгов1 Жашков1 Fnyxoei Дpaбoвi HeMupoei Демидов1 

(по) Чертгову Жашкову Глухову Драбову Немирову Демидову 
Кл. в. Чертгове Жашкове Глухове Драбове Немирове Демидове 
I  чергуеться з е:
1) те л я  шиплячих ж, ч, ш, шч у таких назвах населених 

мушгпв н а -ie: Opotcie, Tnnie, Золоч1в, Euuiie, rpytuie, Корости- 
iuie, Eopujie, Ржищ1в та ш. Пор. зразки i‘x вщмшювання:

Н. в. Орж1в Тяч1в Kopocmumie Борщ1в Ржищ1в 
Р в. Оржева Тячева Коростишева Борщева Ржищева 
Д. в. Оржеву Тячеву Коростишеву Борщеву Ржищеву 
3. в. Орж1в Тяч1в Kopocmumie Борщ1в Ржищ1в
O. в. Оржевом Тячевом Коростишевом Борщевом Ржищевом 
М. в. (в/у) Оржев1 Тячев( Kopocmumeei Борщев( Ржищ ев i
(по) Оржеву Тячеву Коростишеву Борщеву Ржищеву 

Кл. в. Оржеве Тячеве Коростишеве Борщеве Ржищеве
2) тел я  м’яких приголосних л г, ц', з', н ' у таких назвах 

населених пунючв на -ie: Гогол1в, Paduewiie, Стебл!в, Цибул1в, 
Бз1в, Зайщв, Каше, Седтв та ш. Пор. зразки \х вщмшювання:

Н. в. Paduewiie E3ie Зайщв Седтв
P. в. Радивилева Бзева Зайцева Седнева 
Д. в. Радивилеву Бзеву Зайцеву Седневу 
3. в. Paduewiie Beie Зайщв Седтв
O. в. Радивилевом Бзевом Зайцевом Седневом 
М. в. (у) Paduewieei E3eei 3a^eei Cedneei

(по) Радивилеву Бзеву Зайцеву Седневу 
Кл. в. Радивилеве Бзеве Зайцеве Седневе
3) те л я  звука й у таких назвах населених пункпв (м1ських 

райошв) на -ib : Кшв, Голосив, Kumaie, Temiie, 1раклив, Чугугв, 
Миколалв. Пор. зразки \х вщмшювання:

Н. в. Kuie Тетив 1рклпв
P. в. Киева Temicea Ipwiieea 
Д. в. Киеву Temieey Ipwiieey 
3. в. Kuie Temiie Ipwiiie
О. в. Киевом TemieeoM IpwiieeoM 
М. в. (у) Kueei Temieei Ipmiieei 
(по) Киеву Temieey Ipwiieey 

Кл. в. Киеве Temieee Ipwiieee



Тдемо з Ново/ Каховки до Аскани-Новб/
В Украии нимало населених пунюзв, у назвах яких ужито 

форму прикметника новый, що вказуе на Yxhc шзшше засну- 
вання, пор.: Новый Байрак, Новый Быте, Новый Бобрык, Новый 
Буг, Новый Гай, Новый Солотвын, Нова Каховка, Нова Дыкань- 
ка, Нова Болта, Hoei Безрадыч1, Hoei Млыны, Hoei Петр1вщ та 
iH. У цих назвах вщмшюють обое сл1в: перше -  як прикмет
ник, друге -  як 1менник, пор.: Новый Байрак, Нового Байраку, 
Новому Байраку, Новым Байраком, (у) Новому Байращ; Нова 
Дыканъка, HoeoiДыканькы, Новш Дыканъщ, Новою Дыканъкою, 
(у) Ноет Дыканъщ; Hoei Петр1вщ, Новых Петр1вщв, Новым 
Петр1вцям, Новымы Пempiвцямы, (у) Новых Петр 'тцях i т. д.

Значно nacTime в назвах населених пункпв шзшшого за- 
снування використовували прикметникову основу ново-, унасл1- 
док чого утворилися односл1вш, складш за будовою топошми: 
Новобогдатвка, Hoeoieamem, Новокалытвка, Новомыхайл1вка, 
Нововолынсък, Новокостянтытв, Новомыргород, Новокалынове, 
Новокленове, Ново1вантвщ. В укра'шськш Moei ix пишуть разом 
i вщмшюють у них тшьки другу частину, пор.: Новобогдатвка, 
Новобогдатвка, Новобогдатвщ, Новобогдатвкою, (у) Ново
богдатвщ; Нововолынсък, Нововолынсъка, Нововолынську, Но- 
воволынсъком, (у) Нововолынську; Ново1вантвщ, Ново1ванювщв, 
Ново1вантвцям, Ново1вантвцямы, (у) Ново1ванк1вцях.

I лише одна назва такого походження вщр!зняеться за сво
ею будовою вщ попередшх, бо в нш означальний прикметник 
у форм1 жшочого роду Нова вжито теля ochobhoi 1менниково1 
назви i поеднано з нею за допомогою дефюа. Це -  Аскатя-Но- 
ва. В орфограф1чних словниках украшськоТ мови та довщкових 
виданнях запропоновано три зразки и вщмшювання, причому 
в yeix наголошують перший склад прикметника Нова: 1) пер
шу частину вщмшюють як 1менник, другу -  Hi: Аскани-Нова, 
Аскани-Нова, Аскатю-Ндва, Аскатею-Ндва, (в) Аскани-Нова; 
2) вщмшюють обидв1 частини як 1менники з вщповщни- 
ми закшченнями: Аскани-Ндвы, Аскани-Hdei, Аскатю-Ндву, 
Аскатсю-Новою, (в) Аскани-Hoei; 3) першу частину вщмшю
ють як 1менник, другу -  як прикметник: Аскани-Новог, Аскани- 
Ндвш, Аскатю-Ндву, Аскатсю-Новою, (в) Аскани-Ндвш. Третш 
зразок вщмшювання uiei назви вщповщае правилов! чинного



“Украшського правопису” про вщмшювання в обох частинах 
географ1чних назв, що складаються з 1менника та прикметника 
(К. : Наук, думка, 2007, § 112, п. 4, б), пор.: Переяслав-Хмельниць- 
кий, Переяслава-Хмелъницъкого, Переяславу-Хмелъницъкому i 
т. д.; Новоград-Волинський, Новограда-Волинського, Новогра- 
ду-Волинському i т. д. Але немае шдстав перетягувати наголос 
на перший склад у прикметника Нова, бо це суперечить норм1 
наголошення його в украшськш лЬературнш мовг

Отже, укра'шською мовою правильно вживати: 1демоз Но
во! Каховки до Аскани-НовоХ; Bideidamu Аскатю-Нову; Зупи- 
нитися перед Аскашею-Новою; Побувати в Асканп-Новш.

Прибув з Дебальцева чи Дебальцевого?
За яким типом -  прикметниковим чи 1менниковим -  потр1б- 

но вщмшювати назви населених пункпв (мют, селищ, сш) на -е, 
утвореш колись вщ росшських пр1звищ i3 суфжсами присвш- 
них прикметниюв -ов, -ев? 1деться про назви на зразок Синель
никове, Дебальцеве, Докучаеве, Снатеве та ш. У додатках до 
деяких тлумачних (див.: Великий тлумачний словник сучасно1 
украТнськоУ мови (Уклад, i голов, ред. В.Т. Бусел. -  К. ; 1ргинь : 
ВТФ “Перун”, 2005) та орфограф1чних словниюв (див.: Вели
кий зведений орфограф1чний словник сучасноТ украшсько!' лек
сики (Уклад, i голов, ред. В.Т. Бусел. К .; 1ршнь : ВТФ “Перун”, 
2003) ix пропонують вщмшювати як прикметники середнього 
роду на -е, за винятком назви Докучаеве. Зважаючи на те, що ui 
назви населених пункпв ми не пов’язуемо тепер з росшськими 
ир1звищами присвшного характеру, маемо шдстави вщмшюва- 
ти ix як 1менники II вщмши середнього роду з основою на 
твердий приголосний, пор.:

Н. в. Синельникове
Р.в. Синельникова
д. В. Синельникову
3. в. Синельникове
О. в. Синельниковом
М. в. (у) Синельников1 

(по) Синельникову
Кл. в. Синельникове

Дебальцеве
Дебальцева
Дебальцеву
Дебальцеве
Дебальцевом
Дебальцев1
Дебальцеву
Дебальцеве
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В1ДМ1НЮВАННЯ ВЛАСНИХ ТА 

ЗАГАЛЬНИХ НАЗВ
Р

Кубка \ Кубку
У cnopTi Кубок (Суперкубок) -  це приз (ваза з коштовно- 

го матер1алу) i caMi змагання, irpn, у яких його виборюють, 
напр.: Вони [волейбол1сти] вп ’яте... завоювали Кубок свро- 
пейсъких чемтотв (Роб1тнича газета, 11.03.1975); .. .динам1вщ 
Киева проведуть dei 3ycmpiui за Суперкубок... (Веч1рнш Кшв, 
16.08.1975); Президента УСФА турбуе, що остантм часом 
для футбол1ст(в престижшше виграти клубку Шгу чемт- 
ошв, тж Кубок ceimy... (Кража, 08.04.2011); А Левенець... 
нагадував тренера футбольное команди, яка програла супер- 
кубок (П. Загребельний). Тлумачш та орфограф1чш словники 
украшсько1 мови чомусь не розмежовують цих двох значень 
сл1в Кубок, Суперкубок i в родовому вщмшку однини пода- 
ють для них закшчення -а. Воно стало единим у спортивному 
вжитку, напр.: Не на користь Кубка ceimy и активна натура- 
л1защя гравщв та надм1рна комерц1ал1защя футболу (Кража, 
08.04.2011); Чвертьфшальт матч1 Кубка Украгни... з'ебрсиеи 
HeuMoeipHO потужну... глядацьку аудитора  (Украша молода, 
28.03. -  29.03.2014). Проте це суперечить правилов1 чинного 
“Укражського правопису” ( К . : Наук, думка, 2007, § 48, п. 2 и), 
зпдно з яким 1менники, що означають ‘змагання, п ри ’, в родо
вому вщмшку мають закшченням -у.

Отже, слова Кубок, Суперкубок 3i значениям ‘приз’ у ро
довому вщмшку однини потр1бно вживати i3 закшченням -а 
(Футболкти не вибороли Кубка (Суперкубка), a 3i значениям 
‘спортивш змагання, п ри ’ -  i3 закшченням -у (1/8 фшалу Куб
ку ceimy з футболу).

Чому в звертаннях уживають товарищу, слухачу, гляда- 
чу, 3aeidyea4y, здобувачу, але небоже, стороже, ектаже, 
чиже? А тому, що в кличному вщмшку 1менники -  загальш

Зае1дувачу, але небоже



назви чолов1чого роду II вщмши з основою на шипляч1 ш, ч 
мають заюнчення -у, а на шиплячий -ж (дж) -  заюнчення -е. 
Taxi ж 1менники -  власш назви в кличному вщмшку вжива- 
ються лише i3 заюнченням -е (див.: Украшський правопис. -  
К. : Наук, думка, 2007, § 53, п. 1, 3): Тимоше, Довбуше, Дж ор
дже, Лют1же. Якщо ж загальш та власш назви стоять поряд, 
то кожна мае свое заюнчення кличного вщмшка, пор.: Любий 
товаришу Тимоше; Високоповажаний зав1дувачу Довбуше.

Значения 1менника i б/дм/нкове замнчення
В укра’шсьюй Moei е чимало 1менниюв, що одночасно вхо- 

дять до двох р1зних значенневих труп. Це здебшьшого 1менни- 
ки чолов!чого роду II вщмши з абстрактними, рщше -  пред- 
метними значениями, на основ1 яких у них розвинулося пере- 
носне або нав1ть жаргонне значения особи, пор.: тип (зразок, 
образ) i тип (людина, що вщр1зняеться вщ шших якимись особ- 
ливостями в поведшщ, 30BHimH0CTi); феномен (рщюсне яви- 
ще) i феномен (людина з рщюсними зд1бностями, властивостя- 
ми); оригтол (справжшй TBip, не кошя) i оригтал (людина, яка 
вир1зняеться своею незвичайною вдачею); мажор (музичний 
лад) i мажор (син забезпечених батьюв, який поводиться зух- 
вало). TaKi 1менники потр!бно вщмшювати за двома р1зними 
типами: 1) як 1менники з абстрактними чи предметними зна
чениями i 2) як 1менники -  назви oci6, пор.:

Перший тип
И. в. феномен 
Р. в. феномену 
Д. в. феномену (-oei)
3. в. феномен 
О. в. феноменом 
М. в. (в/у, на) феномеш (-oei) 

(по) феномену (-oei)
К л. в. феномене

Другий тип
феномен 
феномена 
феноменов1 (-у) 
феномена 
феноменом 
феноменов1 (-у) 
феноменов1 (-у) 
феномене

Отже, той самий 1менник як абстрактна чи предметна 
назва i як назва особи в родовому та знахщному вщмшках 
мае pi3Hi заюнчення, у давальному та мкгцевому вщмшках в 
1менниках першого типу заюнчення -у переважае над -oei, а в 
1менниках другого -  -obi над -у.



В1ДМ1НЮВАННЯ АБРЕВ1АТУР
----------_ ------------------------------------------------------------------ ^

Боротися 3i СНЩом чи СН1Д?
Чи можна вщмшювати Ыщальк! (знуюов1 та буквеш) 

абрев1атури в украУнськт mobi? Так. але не eci. До вщмшюваних 
належать звуков!, яю вимовляемо як звичайне слово, що 
заюнчуеться переважно на притлоснин (див.: УкраУнський 
правопис. - К . : Наук, думка, 2007, § 39, и. 2. приммка). Ix norpi6 no 
вщмшюваги так само, як iMcmiHKH другоУ вщмши чолов1чого 
роду з основою на твердий приголосний, а таюнчення писаги з 
мало! лггери i безпосередньо приелнуватн до aGpeeiarypH. Напр.: 
РаЫсна новина прозвучала для ecix украшав, ям втомилися eid 
свавшя ЖЕКзв (УкраУна молода, 17.07.2008'»: ff(>j6 запоби-ти 
цмхиу. ели) mfxopuveumu про заха/кшцчиш стан cvcidiiLx бат т в  
прафвнимв ЖЕКу (Нова Оболонь. 2008. № 3): Як noeidtmutu в 
УН1АШ, таку впевненить тсловин \micmp кктици на щнт- 
конференци i на.чк)и 9<Ц рхчнищ Min 'кк ту УкраУни (УкраУна 
молода, 17 .0 7 .2 0 0 8 ); ..перший заступник начальника (Яаасного 
УБОЗу поки що лише обкрк затримати "на гарячому ” 
ipniHCbKux посадовщв (УкраУна молода, 17.07.2008); У кажнаиу 
pamenmpi нашоУ державы з 'явиться кабшет для обстеження 
на захворювання з BIJI/  СНЩу (УкраУна молода, 09.07.2008);

програмою уряду на найближчУ п'ять роме передбачено 
приблизно 4,5 мыьярда гривень на викпнання про.'раии боротьби 
з В1Л/СН1Дом (УкраУна молода, 09.07.2008); Недостатня 
мовна компетенц1Я пращвнимв РАЦСгв, паспортних столУв, 
eidduienb Пенсшного фонду, nomapiyein та тших nocadoetpe 
i далУ прилюдить до потлиень права особи на коректний 
документальний запис и власного теш (Л. Ажнюк). Kmueei г. 
к звукових абревштур, як i в звичайних словах, чергуються в 
мюцевому вщмшку >з з, ц, пор.: у  TK)3i, у  ЖЕЩ, у ВАШ. У ДАШ 
Налр.: Дитячий гурт автентичного фольклору “Дай Боже” 
ктька дтвпоепть виступаву TH)3i(УкраУна молода, 31.05.2008).

Проге багато нових звукових абревшур не змшюе свое)' 
форми в непрямих вщмшках: МОН, ВАТ. ЗАТ, ТОВ, ЧАЕС,



ГМ'Л * га in. Напр.: Ось цс х лякис чиновнитв у  МОН (Укра'ша 
молода, 10.07.2008); 3 липня у  примщенш ВАТ “УНД1 шкфяно- 
mymmceoi npoMuenoeoemi ” в1дбулося заЫдання Ради dupeKmopie 
промысловых тдприемств та пауковых установ Оболонського 
району м. Киева (Нова Оболонь, 2008, № 3); BiddpyKoeano 
\ ТОВ “Айлант” (1з моногафп); Особливу увагу придихено 
оздоровлению та в1дпочинку... малеч1, що постраждала 
ннасл1док аварйна ЧАЕС... (Нова Оболонь, 2008, № 3). Дсяю 
iByKoei абрев1атури, зокрема БЮТ (Б’ЮТ), МОЗ% вщмшюють 
нспослщовно, пор.: Депутаты eid БЮТу написали заяви про 
euxid х фракцхх (Укра'шська правда, 24.07.2006); Для припинення 
парламентеькпг коалщй nompi6ni заяви про euxid i3 не'х одни х 
х двох KoaniiiiuHux фракцш -  БЮТу або НУ‘НС (Газета по- 
украУнськи, 11.06.2008); 5 серпня на партххшаму 3f'x3di БЮТу 
бучи затверджено список кандидатхв у  депутаты ВРУ 
(Щоденний Л ьвт, 06.08.2008); Кличко домовлясться з БЮ Т 
(Украша молода, 05.06.2008); ...жтка... юирасться оббивати 
пороги МОЗу i cydie (Украша молода, 21.06.2008);...але в МОЗ 
досх мовчать (Украша молода, 05.06.2008).

Звуков! абрев1атури, як\ вимовляемо як звичайне слово* 
що шкшчуггься на голосний, невщмшюванг. ДА1, 3MI, КРУ\ 
МАУ ЖЕУ, НАНУ, УРЕ, УПА, УСФА, СТО, УНСО, МАГАТЕ, 
ПАРС \ под. Напр.: У saxidnux областях Украхни вохтв ОУН- 
VIIА тдтримувало майже все населения (Укра'ша молода, 
17 07.2008); Дракошвсъкх вимоги УСФА особливо вдарили по 
шпсйцарськихубол1валъниках... (Украша молода, 11.06.2008).

До нев1дмшюваних належать i буквеш абрев1атупи, 
ям вимовляемо за назвами Ухшх букв-складнимв, пор.: 
УТН (утеен), СТБ (естебе), ЦБК (цевека), КМДА (каемдеа), 
МВФ (емвееф), ВВП (вевепе), ВНП (веенпе), ПДВ (педеве), 
АПК (апека) та ш. Напр.: Оболонсъка районна державна 
адмиистрацЫ згхдно зрозпорядженням КМДА ... провела низку 
хиревхрок дитячих атракцюнхв та iepoeux майданчиюв (Нова 
Оболонь, 2008, № 3); Експерти МВФ визнали -  за тдеумками 
першого твр1ччя -  тфлящю в Украхш одтсю з найвищих 
\ ceimi (Дзсркало тижня, 19.07- 01.08.2008); Визначення 
n xamnuKie ПДВ, перелт оподатковуваних i неоподатковуваних 
операцш, ocoGnueocmi обкладання ПДВ импорту та експорту -  
уц- це визначае закон Украхни “Про ПДВ’’ (Дзеркало тижня,



19.07- 01.08.2008). Вони переважають над вщмшюваними 
звуковими абрев1атурами.

Отже, в украУнськш Moei можна вщмшювати титьки звуков! 
абрев1атури на приголосний, як! вимовляють як звичайне слово. 
Тому потр1бно вживати: Боротися 3i СНЩом; Приеднатися до 
Б ’ЮТу; Побувати на eucmaei в TK)3i; Подати документы до 
ВАКу; Бути присутнш на колеей ДАКу.

Зустр|’тися i3 заекафедри
MimaHi абрев!атури в украУнськш Moei вважають вщмь 

нюваними. Зразком для в!дм!нювання таких абрев1атур слугуе 
тип вщмшковоУ парадигми Ухнього опорного !менника, з яким 
поеднана перша скорочена основа. Це можуть бути парадиг
ми !менник!в чолов1чого, жшочого та середнього роду, а та- 
кож множинних !менник!в, пор.: драмтеатр -  драмтеатру; 
драмтеатру (-oei), драмтеатром, (у, на) драмтеатрi, (по) 
драмтеатру (-oei) i т. д.; л1тстуд1я -  лтстуди, лтстудт, 
лтстудюю, (у, на, по) лтстуди i т. д.

Проте не Bci MimaHi абрев!атури вщмшюваш в украшськш 
MOBi. До таких належать абрев!атури з першим скороченим ком
понентом зав-, що розр!зняються своими розшрнутими словоспо- 
луками. Одш з них поеднують зав-, що с скороченням !менника 
затдувач, та цший !менник у форм! родового вщмшка, пор.: зав- 
бази (заыдувач базы), так само: 3aeeidduiy, завкадр1в, завкафед- 
ри, завклубу, завлаборатори] завскладу, завферми. 1нцп MimaHi 
абрев!атури також мають у своему склад! компонент зав-, але вш 
сшввщноситься i3 субстантивованим активним д1еприкметни- 
ком зав1дуючийу що поширився в украшськш MOBi пщ впливом 
росшськоУ. Про це свщчить залежний вщ нього !менник у форм! 
орудного BiaMiHKa, пор.: завбазою (зав1дуючий базою), так само: 
завв1ддтом, завкадрами, завкафедрою, завклубом, завлаборато- 
piao, завскладом, завфермою. Саме тому радимо користуватися 
невщм1нюваними мшаними абрев1атурами, де компонент зав- 
поеднано з формою родового вщмшка !менника.

Отже, укра'шською мовою правильно вживати так: До- 
мовитися i3 завбази; Пов1домити 3aeeidduiy; Зустртися i3 
заекафедри; Зайти до завкадр1в; Передати документы заела- 
боратори; Попросити в заескладу.
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В1ДМ1НЮВАННЯ ПРИСВ1ЙНИХ 

ПРИКМЕТНИК1В

Вщ Р/здеа Христоеого, а не Р/здва Христова
У публшац1ях на р1здвяну тематику трапляються вживания 

до РЬдва Христова, eid РЬдва Христова, лрш РЬдва Христова 
i под., у яких використано форму Аристова под1бно до росшсько! 
мови, пор.: о т  Рождества Христова, до Рождества Христова.

В украшськш Ha3Bi свята Р1здво Христове форма Хрис
тове -  це форма середнього роду присвшного прикметника, 
утворена вщ iMeHi Христос. Як вщомо, у непрямих вщмшках 
присвшш (коротк1) прикметники мають заюнчення повних 
прикметниюв, тобто -ого (родовий вщм.), -ому (давальний i 
мюцевий вщм.), пор.: батътв -  батькового, батъковому i т. д.; 
Петрове -  Петрового, Петровому i т. д. Тому й форму серед
нього роду присвшного прикметника Христове потр1бно вщ- 
мшювати як повн1 прикметники середнього-чолов1чого роду, а 
саме: Р1здво Христове -  РЬдва Христоеого, РЬдву Христово- 
му, РЬдвом Христовым, (по) РЬдву Христовому (XpucmoeiM).

Отже, в укра’шськш MOBi правильно вживати до РЬдва 
Христоеого, eid РЬдва Христоеого.

Тду Ярославовым Валом, але живу на вулиц! 
Ярославле Вал

У двосгнвних назвах деяких вулиць, провулюв та спусюв 
м. Киева збереглися форми присв1йних прикметниюв, пор.: ву- 
лиця Ярославов Вал, вулиця (спуск) Ilpomacie Яр, вулиця (прову- 
лок) Цимбал1в Яр, вулиця Eopuuie Лк та ш. Вони можуть бути 
вщмшюваними i невщм1нюваними. 1х вщмшюють як noBHi при
кметники чолов1чого роду твердо! групи, коли таю власш дво- 
сл1вш назви вжит1 без родових назв вулиця, провулок, спуск, пор.: 
Зустршися на Ярославовому Валу; Спустилися Протасовым 
Яром; Побували на Цимбалевому Яру; Шдходимо до Боричевого 
Току: Яюцо ж е poдoвi назви, то двосл1вш назви з такими при- 
свшними прикметниками не вщмшюваш, пор.: ЗустрЬися на ву- 
лищ Ярославгв Вал; Спустилися вулицею Протаав Яр; Побували 
на провулку Цимбал1в Яр; Шдходимо до вулищ Eopuuie ТЫ.
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П о ч н ем о  виконувати з dei тисячi 
чотирнадцятого року

Тривае дв1 тисяч1 чотирнадцятий pin. Уживаючи цю назву 
року в р1зних вгдмшкових формах, мовщ припускаються по- 
милок, особливо в означенш початку чого-небудь, пор.: 3 двох 
тисяч чотирнадцятого року..; Bid двох тисяч чотирнадця
того року... Помиляються тому, що вщмшюють yci слова та
кого складеного порядкового чисшвника, нехтуючи правило, 
за яким потр1бно вшмшювати лише його останне слово, тобто 
чотирнадцятий, та означуваний ним !менник рЫ.

Отже, укра'шською мовою правильно вживати: 3 (вid) dei 
тисяч1 чотирнадцятого року завод працюс за повним робо- 
чим тижнем; 3 dei тисяч1 чотирнадцятим роком укратщ 
пов ’язують велит cnodieamtn; У dei тисяч1 чотирнадцятому 
рощ  eid6y деться науковий форум.

Що це за вживания eid двохста до п’ятиста?
У мовленш ж у р н а л о в  i диктор1в украКнського радю 

останнш часом нередко чуемодивш форми чисшвникових назв 
сотень, пор. у речениях: Прибуде eid двохста до п ’ятиста 
учаснитв; Micmy ще немае шестиста pome; Bidmumuo 
близько чотирьохста заяв; ГИдприемство працюс з трьома- 
ста замовниками; Штраф тдвищать до п 'ятиста гривень i 
т. д. Вони не схож1 на форми Hi украУнсыам, Hi росшськоУ мов. 
бо поеднують першу вщмшювану частину i3 другою ч а с т 
ною ста, що е формою непрямих вщмшюв чисгпвника сто. 
В украТнськш Moei чисгивников} назви сотень 200 -  900 вщ- 
мшюються в обох частинах, пор.: чотириста -  чотирьохсот. 
чотирьомстам, чотирмастами, чотирьохстах; п ятсот -  
п ’ятисот, п ’ятистам, п ’ятьмастами i п ’ятьомастами. 
п 'ятистах; Ымсот — семисот, семистам, сьомастами i с1мо- 
мастами, семистах i т. д.



Отже, подаш на початку речения з вщмшковими ф о р м а ^  
ми назв сотень правильно вживати так: Прибуде eid д в о х со т  
(к) п'ятисот учасниюв; Micmy ще немае шестисот рокш ;  
Ыдкликано близько чотирьохсот заяв; ГИдприсмство п р а -  
цюе з трьомастами замовниками; Штраф тдвищать д о  
пят исот  гривенъ i т. д.

Кворум -  2/3 в‘щ ктькосл членив 
спец1ал1зовано1 вченсн ради

Кворум -  це встановлена статутом оргашзаци (установи) най- 
менша кшьюсть члешв, присутшсть якоУ потр1бна, обов’язкова 
для прийняття правочинних ухвал. Здебшьшого вона становить 
2/3 вщ кшькосп члешв оргашзацГУ (установи, органу).

У реченш Кворум с, на заыданш npucymni 2/3 eid KuibKocmi 
чгешв спещалЬованоХ вченоХ ради каменем спотикання, як засвщ-. 
чуе практика, с називання дробу 2/3, а точшше -  його знамении- 
ка. Oднi озвучують цей др'\б dei mpemi, шип -  dei mpemix. Немае 
посл1довно<гп в утворенн! форми знаменника дробу i в довщко- 
вих та навчальних виданнях. Форму dei mpemi пропонуе чинний 
“УкраУнський правопис” (К. : Наук, думка, 2007, § 72), форму dei 
mpemix-  пщручники, пос1бники та енциклопед1я “УкраУнська 
мова'\ А яка з них правильна? Вибираючи форму знаменника, 
потр1бно зважати на те, що др1б -  число, яке складаеться з частин 
одинищ. Це може бути одна частина одинищ, подшеноУ на кшька 
однакових частин (1/2, 1/3, 1/4), або сукупнють кшькох однако- 
вих частин одинищ (2/3,2/5,3/4). Називаючи др1б, слово частина 
опускаю гь, але *fi форма зумовлюе форму залежного вщ неУ по
рядкового прикметника в рол1 знаменника дробу, пор.: одна друга 
(частина одинищ), одшег друго/i (частини одинищ), однш другт  
(частин! одинищ) i т. д. У дроб1в, чисельник яких визначае кшька 
однакових частин одинищ, знаменник виражений формою родо
вого вщмшка множили порядкового прикметника, зумовленою 
опущеним словом частин. Др1б 2/3 означае дв1 з трьох частин 
одинищ. Саме тому його називають dei mpemix i вщмшюють чи
сельник за власне чиствниковим, а знаменник -  за прикметни- 
ковим зразком, пор.: двох mpemix, двом третш, деома mpemiuu.

Отже, правильно вживати в украУнськш мов1 так: Кворум 
< На заиданш npucymni dei m pem ix eid KWbKoerni члешв cne- 
цюлсзованоХ вченоХ ради; Науковий стутнь кандидата фшо- 
юлчних наук присуджено, якщо за нього проголосувало три



четвертих eid KUibKOcmi npucymnix на заЫдант члетв спеща- 
л1зованох вченох ради.

У 1991 роцк..
У писемному вжитку назву календарного року прийнято 

подавати цифрами, пор.: У 1991рощ..; До 1991 року..; 3 1991 
року..; Bid 1991року..; На 1991 рт... Коли ж i'x вимовляють, 
то користуються числ1вниками. Ось тут i помиляються, бо вщ- 
мшюють у складеному порядковому числ1вников1, кр1м остан- 
нього, ще й перший компонент i говорять: У тысячу дев 'ятсот 
девяносто першому рощ..; До тысячу дев'ятсот девяносто 
першого року..; 3 тысячу дев’ятсот дев 'яносто першогороку..; 
На тысячу дев \ятсот дев 'яносто перший рт... 1нод1 вживають 
словосполуку одна тысяча, у якш чжЯнвник одна зайвий, пор: 
В одна тысяча девятсот девяносто першому рощ..; До одна 
тысяча дев'ятсот дев'яносто першого року..; 3 одна тысяча 
девятсот дев'яносто першого року... Це означав, що мовщ 
не знають вщмшностей у вщмшюванш складених кшыасних 
i складених порядкових чиогпвниюв. Вщомо, що в складених 
юльюсних чисшвниках norpi6 Ho змшювати eci ixHi компонен- 
ти, пор.: тысяча дев 'ятсот дев 'яносто одын, тысяч} дев ятисот 
дев'яноста одного, тысячх девятистам девяноста одному, 
тысячею дев'ятьмастамы дев'яноста одним, (у, на) тисяч1 
дев 'ятистах дев 'яноста одному. У складених порядкових чис- 
л1вниках треба вщмшювати лише останнш компонент, що по- 
значае розряд одиниць або десятюв, пор.: тысяча девятсот 
дев'яносто перший рт, тысяча дев'ятсот дев'яносто першо
го року, тысяча дев'ятсот дев'яносто першому року, тысяча 
девятсот дев'яносто першим роком, (у) тысяча девятсот 
дев 'яносто першому рощ. Оскшьки назву календарного року ви- 
ражас складений порядковий числ1вник, то в нш потр1бно вщ- 
мшювати як прикметник ii останнш компонент.

Отже, укра’шською мовою правильно вживати так: Ты
сяча дев'ятсот дев'яносто перший рт..; Тысяча дев'ятсот 
дев'яносто першого року..; 3 тысяча дев'ятсот дев'яносто 
першого року..; Bid тысяча дев'ятсот дев'яносто першо
го року..; До тысяча дев'ятсот дев'яносто першого року..; 
На тысяча дев'ятсот дев'яносто перший рт..; У тысяча 
дев 'ятсот дев 'яносто першому рощ...
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УкраУнськомовний, а не украУномовний
Дехто вважае, що людей, як\ розмовляють украУнською 

мовою, потр1бно називати укратомовними, псдабно до англо- 
мовних, icnanoMoenux та ж., незважаючи на те що щ складш 
прикметники TicHime пов’язаш з назвою кражи, шж i3 назвою 
п мови. 1нш1 заперечують проти вживания укратомовний, 
тому що немаероаемовний, полыцемовний. Замють нього про- 
нонують уживати укратськомовний, бо вж T04Hime вщбивае 
зв’язок з украУнською мовою. За таким самим зразком утво- 
peHi складн1 прикметники росшськомовний, шмецькомовний, 
чеськомовний та ж.

Отже, людей, яю розмовляють украУнською мовою в УкраУ- 
ni та за п межами, правильно називати украшськомовними.

У зв1тн1й документацй’ та жформацшних матер1алах для 
иизначення моменту, що на нього припадае, поширюсться ре
зультат певноУ ди або стану, сьогодш використовують пара- 
лсльно два прийменники: станом на ... i за станом на ..., пор.: 
Офщшний курс НБУ станом на 04.04.13; Основт державт 
сощалът гаранта станом на 1 квтня 2013 року; Мотторинг 
ц1п на продоволъч1 товары порегюнах (станом на 26.03.2013); 
Нкладникам Ощадбанку СРСР станом на сьогодш выплатили 
350 мтъйотв гривень компенсацт i Попередш тдсумки Ыялъ- 
tiocmi банте за станом на 1 ычня 2013 року; Показникы д1ялъ- 
nocmi банте за станом на 01.03.2013 р.; Державный та га- 
рантований державою борг Украти за станом на 28.02.2013; 
За станом на 01 Ычня 2013 року бантвську лщензт Нацю- 
нального банку Украти на здшснення бантвськог дiяльнocmi 
малы 176 банте Украти... У загальномовному вжитку це ча- 
соне значения виражають за допомогою непохщного приймен- 
ннка на, пор.: На 25 грудня 2012року в utmami Ыституту було 
V.J особи; На 1 ычня 2014 року в Iucmumymi будуть заверьиет

Станом на 1 ачня...



три планово теми. На нього було нарощено форму станом, 
унаслщок чого з ’явився конкретшший за значениям похщний 
прийменник станом на. BiH став оргашчним для укра\нсько1 
дшово1 мови. Похщний прийменник за станом на е букваль- 
ним перекладом росшського по состоянию на, тому його не 
можна вживати в укра’шськш мовг

Отже, у звичайному вжитку потр1бно використовувати 
непохщний прийменник на, в офщшно-дшовому -  похщний 
прийменник станом на.

Чекайте в приймальн/
На юмнатах, де приймають вщвщувач1в, де вщвщува- 

4 i чекають, щоб ix прийняли, донедавна були вивюки ПРИ- 
ЙОМНА або ПРИЙМАЛЬН А. 1х замшили вивюкою ПРИ- 
ЙМАЛЬНЯ, бо вона вщповщае модел1 творения назв юмнат 
за призначенням для чого-небудь, пор.: втальня, спальня, 
iдальня та iH. А от уживають цю назву шод1 неправильно, 
бо вщмшюють 11 як прикметник приймалъна, а саме: cudimu 
в приймальнш, зайти до приймальноХ, вийти з приймальноХ. 
В украТнсьюй Moei слово приймальня потр1бно вщмшювати як 
iMeHHHK nepiuoi вщмши м’яко1 групи, пор.: Р. в. приймальш, 
Д. в. приймальш, 3. в. приймальню, О. в. приймальнею, М. в. 
(у, по) приймальш.

Отже, правильно вживати зайти до приймальш, вийти з 
приймальш, бачу приймальню, чекати в приймальш.

Тривае, а не /де
Багато хто не задумуючись уживас ide nepedmama, ide ре- 

естращя, ide тдготовка, ide репетищя, ide пошук, ide запис, 
ide сл{дство та iH. А чи доречш таю д1есл1вночменников1 спо- 
луки в укршнськш Moei? Hi, недоречш, бо вони властив1 росш- 
сьюй мов1. Значения тривання, тяглосН чого-небудь оргашчно 
виражае украшське д1еслово тривати у форм1 третьоУ особи 
однини TenepiuiHboro часу, пор.: тривае передплата, тривае 
тдготовка, тривае реестращя, тривае пошук, тривае запис, 
тривае сл1дство та iH.

Отже, правильно вживати д1еслово тривае замють ide, яюцо 
потр1бно передати тривалють, протяжшсть чого-небудь у чаек



Чим можна зам1нити прийом?
Донедавна 3i значениям д1еслова приймати в украУнськш 

Moei широко вживали 1менник прийом, про що свщчить бага- 
то узвичаених словосполук i3 р1зних професшних сфер, пор.: 
прийом cmydenmie, прийом eideidyeanie, прийом Хж( прийом 
nixie, години прийому, дт прийому, пункт прийому, бути на 
npuwMi в лтаря, записатися на прийом до лтаря, лжи на два 
прийоми, влаьитувати прийом (з нагоди кого-, чого-небудь). 
Цшком очевидно, що назван! словосполуки е буквальним пе
рекладом вщповщних росшських 3i словом прием, тому що 
в украУнському !менниковому словотворенш немае зразка, за 
яким би Mir утворитися 1менник прийом. Його потр1бно зам1- 
нити оргашчними для украУнськоУ мови словами приймання, 
вживання, споживання та ш. (пор.: приймання eideidyeanie, 
приймання cmydenmie, споживання zb/с/, уживання nixie, nixu 
на два рази, години приймання) або прикметником приймалъ- 
ний (пор.: приймальт dni, приймалъш години, приймальний 
пункт, приймальний покш).

У лжарськш практиш замють звичних професшних штам- 
nie прийом мхаря, записатися на прийом до шкаря, буе на при- 
йо.Mi в тхаря правильно вживати nixap приймае (консупътус), 
записатися до лixapя, побуеае у  тхаря, eideidae тхаря, ходив 
до тхаря та in.

Узвичасна в офщшно-дшовому вжитку словосполука впаш- 
тувати прийом (з нагоди кого-, чого-небудь -  в1зиту найвищоУ 
посадовоУ особи якоУсь краУни, делегацн, запрошених гостей 
тощо) мае кыька вщповщниюв, виб1р яких залежить вщ того, 
приймали (прийматимуть) з частуванням чи без нього: якщо з 
ним, то правильно повщомити Президент дав (дасть) cnida- 
нох (o6id, вечерю)... або Президент впаштував гостину.. \ коли 
ж без частування, то треба вжити Президент прийняв делега- 
щю (гостей)..; Президент зycmpiвcя з делегащею (гостями)..; 
Президент влаштувавурочисту 3ycmpi4 з...тощо.

Отже, слово прийом , безшдставно вживане в р1зних спо- 
луках, мае в украУнськш Moei своУ вщповщники, якими радимо 
скористатися.



За сприяння чи за сприянням?
Помиляються Ti, хто вживае прийменниково-1менников1 

сполуки за сприянням, за втручанням, за реагуванням, за учас
тку та ш. 3i значениям умови, що дасть змогу чогось досягти, 
що-небудь здобути. В украТнськш Moei це значения виражають 
прийменниковО“1менников1 сполуки за сприяння, за втручання, 
за реагування, за участ/, бо вони утвореш на основ! складно- 
шдрядних речень i3 пщрядною умовною частиною, пор.: За 
сприяння кер'тництва колектив здолас труднощх <— Якщо 
кер1вництво сприятиме, колектив здолас труднощ1; За втру
чання оргатв правосуддя атаки peUdepie удасться eiddumu <— 
Якщо органи правосуддя втрутяться, атаки petidepie удасть
ся eid6umu; За реагування оргатв контролю на звернення уста- 
нов помилок у  бухгалтерскому обл(ку не буде Якщо органи 
контролю реагуват имут ь на звернення установ, помилок у  бух
галтерскому облгку не буде; За yuacmi ecix euuiie Украши сту- 
дентська олштада буде устшною <— Студентська олштада 
буде устшною, якщо в шй вЬъмуть участь yci виий Украши.

1нститут не може носити /мен/...
В офщшних назвах деяких установ, оргашзацш тощо е 

слово iMeHi, написане повнютю або скорочено -  ш. Це озна- 
чае, що \'м присвоено чиесь пр1звище -  засновника, видатно1 
особи, причетно'1 або й не причетноУ до них, напр.: Кшвський 
нацюнальний утверситет т ем  Тараса Шевченка, 1нститут 
мовознавства ш . 0 .0 . Потебм НАН Украши, Нацюнальна 
б1блютека Украши т ем  B.I. Вернадського. Про таю устано
ви, оргашзаци нерщко пишуть (кажуть), що вони носять ш  я 
(3i значениям пр1звище). Але це неправильне вживания, бо в 
украУнсьюй Moei ш  ’я (пр1звище) присвоюютъ чому-небудь або 
iMeueM (пр1звищем) називають щось, а носити можна пред
мета, одяг, дитину тощо.

Отже, правильно вживати так: Ыституту (Incmumymoei) 
присвоит ш'я..; Ыституту (Incmumyrnoei) присвоено ш ’я..; 
Ыститут названий (названо) шенем...



Mani dimu, а не малол!тш dimu
У педагопщ узвичаений подш на д1тей дошюльного i 

шкшьного (молодшого, середнього та старшого) вжу. У за- 
гальномовному украУнському вжитку Yx називають Mcuii dimu, 
тблтки, дошктьнята, школяр(, неповнолтш dimu тощо. А 
в метрополией! нерщко чуемо: “Не залишайте без нaгляdy 
малолтнис dimeU” чи “Стежте за м алолт нш и дшъми ". 
Назви малолтш dimu, малолтка не оргашчш для украшськоТ 
мови, lx сприймаемо як переклад росшських назв малолетние 
demu, малолетка. Звичшшою для украшщв е назвалшл/ dimu, 
що означае д1тей невеликого вжу. К засвщчують украУнсью на
роди! присшв’я та казки, пор.: Mwii dimu -  моле горе (малий 
клотт) (Укр. приопв’я). Для офщшного вжитку доречшцп на
зви неповнолтш dimu, nidлimкu, шкoляpi та ш., як\ використо- 
вують залежно вщ потреби.

Отже, украшською мовою природшше звучатимуть назви 
Mwii dimu, зовНм M tm i dimu (якщо на цш вжовш ознащ треба на- 
голосити) та nidлimкu (д!ти 1 2 -16  роюв) чи неповнолтш dimu.

Про що pin, якщо вжито cupin?
У газетнш перюдищ натрапляемо на незвичне, маловщо- 

ме для багатьох читач1в слово cupin. 1з контексту зрозумшо, 
що його вживають 3i значениям пояснювальних (ототожню- 
вальних) сполучниюв тобто, або та ш., пор.: На ганку гурт 
M^ypnanicmie, яких запросив на бень eidKpumux бверей, си- 
pin на екскурст , ceKpemapiam Презибента (УкраТна молода, 
13.06.2007); A nomiM, куби ж ix “тикати ” mi натовсью бази - 

yci найкращ1 мюця еже 3aiimmi вшськовими базами Pocii, си- 
pin Чорноморсъким флотом (Украша молода, 14.02.2008).

Що це за сполучник i коли його доречно вживати? 
3 юторичних джерел д1знаемося, що cupin -  сполучник 
церковнослов’янського походження, утворений i3 си рЪчь, тоб
то “це слово”. У тлумачному Словнику украУнськоУ мови його 
подано як пояснювальний, застаришй, i3 стшпстичною познач- 
кою !рошчний (див.: т. IX, с. 199). Очевидно, саме тому його 
почали вживати в !рошчних контекстах замють нейтральних 
пояснювальних сполучниюв тобто, або та ш.



Отже, пояснювальний (ототожнювальний) сполучник си- 
piH в украшсыай мов1 доречно використовувати тод1, коли тлу- 
маченню чого-небудь потр1бно надати ipoH i4H oro забарвлення.

Що це за листок-вкладиш?
Вщкривши упаковання з лжами, ми читаемо шструкщю для 

медичного застосування цих лйов. У нш написано: “У важно 
прочитайте цей листок-вкладиш перед тим, як розпочати за
стосування препарату! Збер1гайте цей листок-вкладиш. Вам 
може знадобитися перечитати його ”. Застереження слушне, 
але незрозумшо, чому цей вкладний листок названо вкладышем. 
В украУнсыбй лп'ературнш MOBi вщ д1есл!в не утворюють 1мен- 
ник1в за допомогою суфжса -иш. Листок, який вкладають до чо
го-небудь, який призначений для вкладання в що-небудь, можна 
назвати вкладний листок або листок-вкладка.

Отже, читайте вкладний листок або листок-вкладку.

Ц1ни п1дшмають чи гн'двищують?
Сьогодш багато хто обурюеться: Держава тдняла цши на 

все; ГИдняли цши на хл1б; Шдншутъ цшу на газ; ГИднялися 
цши на лти; Постшно тдтмаються цши на бензин; ГИдт- 
муться цши на автомобш. У цих речениях д1еслова nidni- 
мати /  тдняти, тдшматися /  тднятися поеднаш 3i словом 
цша под1бно до росшськоТ мови, пор.: поднимать/ поднять 
цены, цены поднимаются /  поднялись. Украшською мовою 
TaKi словосполучення звичайно передають як тдвищувати/ 
тдвищити цши та цши ростуть, зростають /  зросли. Значно 
бшыне емоцшно-експресивних засоб1в, за допомогою яких 
виражають постшне незначне або ютотне зростання цш {цши 
лгзуть (повзуть) /  пол!зли (поповзли) догори; цши галопуютъ), 
а також pi3Ke, стр1мке шдвищення цш {цши стрибнули (стри- 
бонули), цши тдскочили, цши рвонули тощо).

Отже, правильно вживати так: Держава тдвищила цши 
на все; Шдвищили цши на хл1б; Шдвищать цшу на газ; Зрос
ли цши на лши; Цши на лши л1зуть (повзуть) догори; По
стшно зростають цши на бензин; Галопують цши на бен
зин; Зросли (тдскочили) цши на автомобш.



Презентуе -  це не репрезентуе
Останшм часом на сторшках украУнськоУ преси, у профе- 

сшному гшсемному та усному мовленш почали широко вжи- 
вати д1еслово презентувати i утворений вщ нього д1еприкмет- 
ник презентований 3i значениям, вщмшним вщ того, з яким 
вони узвичаеш в украшськш мовг В одинадцятитомному 
тлумачному Словнику украТнсько! мови значения дкслова 
презентувати було витлумачене як ‘передавати що-небудь у 
власшсть як подарунок; дарувати’, причому воно подане i3 

стилютичною позначкою заст., розм. (див.: т. VII, с. 532). У 
такому значенш це д1еслово зафжсоване в MOBi укра'шськоТ ху- 
дожньоУ л1тератури, пор.: Згадалася [Наливайков1] и довгароз- 
noeidb про чоловтаЯна... та про тисяч(золотых червтщв, що 
lx презентував ydoei король Баторш за mi чоловтов1 заслуги 
(1. Ле); Пан Войсъкий не в1зьме того co6i у  гшв, Як персня я 
йомууклтно презентую (М. Рильський); Букетики кримських 
конвалш презентували московсъким студенткам (Ю. Смо- 
лич). Словотв^рно воно пов’язане з 1менником латинського по- 
ходження презент, пор.: На себе панцир натягае [Еней], Па
лаш до бока прив ’язав; Насту щит тдняв чудесный, Нелегкий 
був презент небесный (I. Котляревський); Дв1ч1 на тиждень 
npoeidyeae [Макар] Зою Артелйвну, I  завжди привозив у  пре
зент, що мае на xymopi (П. Кочура).

Нове значения д1сслова презентувати ‘публ1чно пред- 
ставляти що-небудь нове, те, що недавно з ’явилося чи було 
створено’ сформувалося пщ впливом запозиченого 1менника 
презентащя, що зафжсував “Великий тлумачний словник 
сучасноУ украшськоУ мови” (Уклад, i голов, ред. В.Т. Бусел. -  
К.; IpniHb : ВТФ “Перун”, 2005, с. 1105). Слово презентащя 
спочатку вживалося в украшськш мов1 як фшансовий термш 3i 
значениям ‘подання, вручения переказного векселя oco6 i, яка 
зобов’язана сплатити по ньому’ (Словник шшомовних аппв / 
за ред. О.С. Мельничука. -  К., 1974, с. 542), а згодом воно 
розширило свою сполучувашсть з 1менниками, серед яких 
книжка, видання, ктофтьм, выставка тощо, унаслщок чого 
в нього розвинулося TenepiuiHe нове значения. Цей 1менник 
почали активно використовувати в культурному та науковому



житт1 УкраТни для найменування публ1чних з1брань, присвяче- 
них ознайомленню з чимось новим, шформуванню про новий 
важливий здобуток, представлению чогось новоствореного -  
книжки, кшофшьму, виставки, оргашзацп тощо. Напр.: Шдбу- 
лася й презентащя укратського Kiuoapxiey -  Нацюналъного 
центру Олександра Довженко, (Дзеркало гижня, 10.09.2012); 
Одтею з них була презентащя двох художтх выставок -  пер
сональной виставки Олександра Чегорки “Шсня Мамая ” та 
виставки модерного укратського мистецтва (Експедищя 
XXI, 2010, № 7). Як бачимо, у jxiecnosi презентувати розви- 
нулося нове значения шд впливом !менника презентащя у 
зв’язку з потребами культурно! практики.

Особливо активно вживаний i3 цим новим значениям д1е- 
прикметник презентований, що передае його як ‘представле
ний широкому загалу, оприлюднений’, пор.: Нещодавно в Ки- 
eei був презентований проект УсесторонньоХ м1жнародно\ 
Конвенцп про захист i тдтримку прав i достоинств людей з 
обмеженими можливостями (Пеная); На Канському фести- 
ecuii нитшнього року був презентований франко-укратський 
фигьм “Дшпровсъкий крокодил ”, який отримав досить пози- 
тивш в1дгуки (Дзеркало тижня, 25.02.2011); [..] якщо презен
тований ним meip написано eid чолов1чого 1мет, то наступ- 
ний... буде еже жточий (Експрес, 17.12.2010).

З’явилися вже й !менники презентант на означения осо
би, що презентуе, представляв себе чи свш продукт, та са- 
мопрезентащя, що називае вмшня особи представити себе, 
напр.: Одним 1з найважливших результат1в трентг-курсу е 
розвиток умтня слухач1в презентувати себе i сет продукт 
(розроблений проект) перед колегами i кер(вництвом... Пре
зентант повинен так тдготувати свш выступ, щоб кожна 
частина мала свш фрагмент 3Micmy, який не повторюсться 
(Реферат на тему: Самопрезентащя i саморефлекая учасни- 
к1в треншгових програм (http: //aliveinter.net/ukr/referat).

KpiM нов1тнього семантичного впливу слова презентащя 
на презентувати, спостершаемо помилкове вживания цього 
дкслова замють репрезентувати, пор.: Творч1сть художника 
презентувала (правильно: репрезентувала) тогочасне обра- 
зотворче мистецтво (3 газети). Хоч назван! д1€слова i мають 
латинсью кореш (пор. вщ лат. representatio -  наочне зображен-



пя, praesento -  передаю, вручаю), але вони не р1внозначш. Ре- 
презентувати вживають в укра!‘нськш Moei 3i значениям ‘бути 
представником кого-, чого-небудь i вщ когось, чогось; пред- 
ставляти; бути виразником якихось погляд1в’ (Словник укра- 
1нсько1 мови, т. VIII, с. 511), напр.: Свого лексичного значения 
займенников'г слова не мають, проте лексичт значения тих 
сл1в, як} вони репрезенту ють, [..] можна встановити лише в 
meKcmi, тобто в мовленш, а не в Moei (I. Вихованець); Кате- 
гор}я темпоральност} репрезентуе систему значенъ, як} в он- 
тологшному cenci cnieeidnecem з поняттям часу (В. Барчук); 
Иезалежнш держав} nompi6ni будутъ висококвал}ф}коват 
дипломати i радники, як} б добре знали мови, icmopm, куль
туру тих napodie, де гм доведеться репрезентувати Украшу 
(Голос Украши, 10.11.1991), Якщо в прагматичному самовияв- 
лент шдикативне планування репрезентуе метод “сполучних 
судин”, ...то у  фтософЫному контекст} шдикативне плану
вання - це роль “позитивно! держави ” (Вюник НАН Украши, 
1994, № 9 -  10); Веша силами i засобами вони [деяю пол1тичш 
об’еднання] намагаються реал}зувати модель держави, яка 
репрезентуе погляди лише частини населения (Bine, 1993, 
№ 2). Утворений В1Д нього д1еприкметник репрезентованш 
означас ‘представлений чим-, ким-небудь реально’, напр.: 1н- 
шим параметром контрастивно! синтагматики з}ставлюва- 
них д}ссл}вних систем слугував !хнш реченневотв}рний потен- 
цюл, репрезентований системою типових моделей простых 
рсчень д}ссл}вно! будови... (Н. 1ваницька). Сшльнокоренев1 з 
;иесловом репрезентувати 1менники репрезентацЫ, репрезен
тант передають вщповщно значения ‘наочне представлен
ия кого-, чого-небудь i вщ когось, чогось’ (напр.: Створивши 
мйжнародну асощащю yKpdimcmie, ми... вийшли на ятсно но
вый pieeub комуткацп з шшими культурами i репрезентаци 

(Лггературна Укра'ша, 03.08.1989) та ‘представник кого-, 
чого-небудь’ (напр.: Ильки в 60-х роках хвиля украшського 
вплыву зное набнгла на Галичину; i зное у  форм} зверхнього 
VKpamo- i козакофтьства. Ся течт найкраще характеризу
ешься eidnocuHOMu Ti головного репрезентанта, Кулша, до 
Котляревського (I. Франко); Означепо-особовi речения як ре
презентанты стильово! економност} (I. Завальнюк).

Отже, у сучаснш украшськш лггературнш мов1 д1еслова 
презентувати i репрезентувати, д1еприкметники презенто-



ваний i репрезентований, 1менники презентащя i репрезен- 
тащя, презентант i репрезентант розр1зняються за своУми 
значениями, тому не можуть бути взаемозамшними. Презенту- 
ваши, презентащя, презентований означають ‘публ1чно пред- 
ставляти щось нове, ознайомлювати з якимсь новим вагомим 
здобутком’, tori як репрезентувати, репрезентацш, репрезен
тований -  ‘бути представником кого-, чого-небудь i вщ когось, 
чогось; представляти; бути виразником якихось погляд1в \

Po3iapaiu замють розиграш
Дехто й д о а  не розумк, чому замють розиграш тепер ужи- 

вають розкраш. Справд1, тривалий час в украУнськш Moei нор- 
мативним було слово розиграш, у якому мхж префжсом роз-, 
що закшчусться на приголосний, i коренем, що починасться 
звукосполукою гр, писали голосний и, под1бно до росшського 
розыгрыш, пор.: Центральными под1ями в otcummi баскетбо- 
nicmie були першостi, а з 1950 по 1953 роки також розиграшi 
Кубка Укрални (Спорт на УкраУш, 1958); Шаля коротко!перерви 
найсилыйш1 хокейш клуби почали фшалъну настыну розиграшу 
першост1 краши (Веч1рнш КиУв, 13.12.1968); Блискуче высту
пили nawi штанглсти в розиграш! Кубка СРСР у  Запор1жж1 
(Веч1рнш КиУв, 16.12.1974); Льв1в’янин Микола Вакар стае пе- 
реможцем розиграшу Кубка краши з марафонського 6iey, який 
завершився в Ужгород1 (Роб1тнича газета, 13.10.1981); ...у ново
му сезонi умови розиграшу першост1 значно змшилися (О. Ма
каров). Розиграш подавали орфограф1чш словники украУнськоУ 
мови до початку 90-х роюв минулого стор1ччя. I лише в четвер
тому виданш “УкраУнського правопису” (К .: Наук, думка, 1993) 
з’явилося слово роз1граш, яким прошюстрували правило про 
вживания голосного i шсля префжЫв, що закшчуються на го
лосний i приголосний, на противагу тим позищям, де пишуть i 
шсля голосного в словах шшомовного походження (див. § 90, п. 
5, б). Це слово лопчно було б подати в § 21, п. 2, де йдеться про 
правопис префжав на приголосний (роз-, над-, пщ- та ш.), як1 

перед коренем, що починасться сполученням приголосних, по- 
тр1бно писати так само, як i префжс з- (див. § 2 1 , п. 1), з голос- 
ним i, пор.: з1грати, роз!грати/роз iepy вати; з1гнути> роз1гну- 
ти, тд(гнути; над!слати, роз!слати. Префжс po3i- д1есл1в ви-



дово1 пари po3iapamu / роз1грувати збержаеться i в похщних вщ 
них 1менниках роз&раш /  роз1грування, бо виступае в тш самш 
фонетичнш позицп. Хоч для украшськсл мови i не характерне 
утворення вущ есл1вних 1менниюв за допомогою суфжса -аш 
(е ще виграш, програш), слово роз&раш стало широковживаним 
у склад1 усталеного в cnopTi словосполучення в1дбувся (eid6y- 
деться) роз1граш Кубка, напр.: У Береговi в1дбувся роз 'ираш 
шахового Кубка Micma (Новини Закарпаття, 02.07.2013); У Воз- 
несенсъку в1дбувся розираш Кубка Украгни з мотоболу (Веч1рня 
Полтава, 22.05.2013). Укра'шською мовою оргашчшше вживати 
ропграно Кубок, буде розхграно Кубок.

Учбоеий чи навчальний автомобть?
Як називати автомобшь, на якому навчають Тздити вод1- 

Тв-початювщв: учбоеий чи навчальний? Нерщко можна почу- 
ти учбоеий автомобть, але ж в украшськш mobi немас слова 
учба, з яким би словотв1рно можна було пов’язати учбоеий. У 
росшськш Moei е прикметник учебный, утворений в'щ iMeH- 
никв учеба. Укра'шською мовою правильно вживати лише на
вчальний автомобть, тому що одне 3i значень прикметника 
навчальний, подане в одинадцятитомному тлумачному Слов
нику украУнсько1 мови, -  ‘пристосований для навчання, трену- 
вання’ (т. V, с. 43). Так само потр1бно називати навчальний 
тролейбусу навчальний корабель9 навчальний човен та ш.

Скасуеати, а не eidMmumu
Д1еслова eidMmumu /  в1дм(няти почали широко вживати 3i 

значениям ‘визнавати, оголошувати, робити що-небудь недшс- 
ним\ що засвщчують словосполучення eidMmumu виставу, eid- 
мтити концерт, eidMmumu задания, eidMmumu закон, eidMim- 
mu наказ, eidMmumu акт та ш. Автори деяких довщкових видань 
пропонують уживати д1еслово eidMmumu лише з назвами заход1в 
(вистава, концерт, фестиваль, заЫбання тощо), тобто eidMinu- 
ти виставу; eidMmumu концерт, eidMmumu фестиваль, eidMinu- 
ти задания, а з назвами документа -  Д1еслово скасуеати, пор.: 
скасуеати закон, скасуеати наказ, скасуеати акт. Праге таке 
розмежування не вщповщае традищям украТнського слововжи-



нання, зпдно з якими заходи скасовують або повщомляють про 
псренесення Ух на шший день, а документа, що не вщповщають 
за зм1стом чи формою чому-небудь, скасовують або анулюють.

Отже, украУнською мовою правильно вживати так: скасу- 
вати виставу (концерт, фестиваль, заЫдання); перенести на 
тшу дату виставу (концерт, фестиваль, заЫдання); скасуеа- 
ти наказ (закон, акт); анулювати наказ (закон, акт).

Чи правильно в/дправляти / eidnpaeumu?
В украУнськш Moei помггно розширюсться вживания д1е- 

сл!в в1дправляти /  eidnpaeumu 3i значениям руху та похщни- 
ми вщ нього значениями, напр.: Bidnpaeumu автобус у  рейс; 
Bidnpaeumu когось на роботу, до школи; Bidnpaeumu в доро
гу; Bidnpaeumu миротворчий контингент; Bidnpaeumu sms- 
пов1домлення, листа (телеграму); Bidnpaeumu додому; Bid
npaeumu за deepi; Bidnpaeumu геть; Bidnpaeumu за грати, 
Bidnpaeumu на той ceim та ш. Це спричинено впливом росш- 
ськоУ мови, де д1еслова отправлять /  отправить € оргашчни- 
ми, а в украУнськш MOBi замють в(дправляти /  eidnpaeumu по- 
тр1бно вживати своУ вщповщники, пор.: Bidnpaeumu автобус 
у  рейс Послати автобусу рейс; Bidnpaeumu когось на робо
ту, до школи Випроеадити (еирядити) когось на роботу, до 
школи; Bidnpaeumu в дорогу -  Спорядити (послати, еиряди
ти) в дорогу; Bidnpaeumu миротворчий контингент -  Посла
ти миротворчий контингент; Bidnpaeumu sms-noвiдoмлeння, 
листа (телеграму) Hadiaiamu sms-noвiдoмлeння, листа 
(телеграму); Bidnpaeumu додому- Bidnpoeadumu (eidicna- 
ти) додому; Bidnpaeumu за deepi -  Вигнати за deepi; Bid
npaeumu геть -  Вигнати геть; Bidnpaeumu за грати -  За- 
проторити за грати; Bidnpaeumu на той ceim -  Лгнати 3i 
ceimy; Загнати на той ceim.

Запам’ятаймо щ виразш, точш украУнсью вщповщники 
д1ссл1в вiдnpaвляmu / eidnpaeumu i вмшо ними послуговуймося.

Шдбувати, вшжджати, eidxodumu, вирушати, 
але не в1дпраелятися

У сучасному украУнському вжитку дкслова вiдnpaвля- 
тися /  вiдnpaвumucя шд впливом росшських отправляться /



отправиться стали единими виразниками pi3HHx значень 
руху, пор.: Автобус в'гдправляетъся з Киева о 8 годит; По
гзд в'гдправляетъся з другог коли; Обережно! Поезд вгдправ- 
ляеться; Ми в1дправляемося в дорогу; Вони в'гдправляютъ- 
ся в подорож автобусом. Для кожного з названих уживань в 
украшськш MOBi с cboi д1есл1вш вщповщники, пор.: Автобус 
в1дправляеться з Киева о 8 годит -  Автобус в'гдбувае (ви- 
гжджас) з Киева о 8 годит; Погзд в1дправлястъся з другог 
коли -  Погзд eidxodumb з другог коли; Обережно! Погзд eid- 
правляеться -  Обережно! Погзд румае; Ми в'гдправляемося в 
дорогу -  Ми вирушаемо в дорогу; Вони в1дправляються в по
дорож автобусом -  Вони вирушають у  подорож автобусом.

Отже, заметь в1дправлятися /  в1дправитися викорис- 
товуйте виразшил, точшип укра’шсыа синошмичш д1еслова 
в'гдбувати /  eid6ymu9 в id 'гжджати /  в id ’гхати, eidxodumu/ 
eidmmu, рушати / рушити9 вирушати /  вирушити та mini, 
зважаючи на влacтивi Тм вщ тш к и  значения руху.

Котеджовий чи котеджний?
Пор1вняно недавно в украшському повсякденному вжитку 

з ’явилося слово котедж на означения невеликого, переважно 
замюького, одноквартирного житлового будинку з дшянкою 
землг Мюцевють, забудовану такими будинками, називають 
котеджовим i котеджним мютечком, комплексом або маси- 
вом, пор.: Тут плануютьрозтаигувати три гольф-майданчики, 
буд1вництво одного з яких уже розпочалося, реконструювати 
парк в1дпочинку “Наталка ”, звести котеджовий комплекс i 
набережну (http: //kakadela.kiev.ua/17254/art/749.html); Учо- 
ра MicbKa рада дозволила будувати котеджовий будинок на 
Довбуша (http://zik.ua/ua/chat/38); Котеджний масив “Наше 
м1стечко ” -  сучасне котеджне м1стечко, що розташоване в 
с. ТараЫвка (http://nashemistechko.cjm/ua.html). 1з двох однако- 
вих за значениям прикметниюв перевагу рекомендуемо надати 
котеджовий, тому що вш милозвучшший, адже в ньому су- 
фжс -ов- усувае важкий для вимови 36ir приголосний, харак- 
терний для котеджний.

http://zik.ua/ua/chat/38
http://nashemistechko.cjm/ua.html


МЫмум, як мттум не для загальномовного вжитку
Запозичене слово мттум i утворена на його основ! стшка 

словосполука як мттум стали досить модними в украУнсько- 
му усному та писемному вжитку. 1нод1 здаеться, що вони ледь 
не едиш засоби вираження найменшоУ кшькосп чого-, кого-не- 
будь, потр1бноУ для чогось, або означения найкоротшого вщ- 
тинку часу тривання чого-небудь. Пор.: На боротьбу з( зсувами 
в Kucei nompi6no мттум 100 мшьйюшв (УкраУнська правда, 
06.07.2013); На тдготовку до чемтонату Свропи з баскетбо
лу 2015 року Украш Heo6xidnof як мтгмум, 300 мйгьйотв евро 
(Високий Замок, 28.12.2012); Криза в еврозот триватиме як 
мтшум пять роме (Економ1чна правда, 05.11.2012); Обсяг 
Kouimie у  цих тститутах повинен становити мттум 1,3 % 
eid обсягу застрахованих у  мюцевих банках депозит1в (Еконо- 
м1чна правда, 27.06.2013); Зразков1 громадяни передплачували 
ix [газет] як мттум три: одну московську, одну кшвську й одну 
м1сцеву (Ю. Андрухович); Кожен кер(вник, як мттум, повинен 
знати роботу miei ланки, якою вм керуе (Г. Гордасевич); Що- 
дня я витримую мттум dei поЪдки в тролейбуй в години тк 
(С. Пиркало); Нам потр(бно купити мттум dei капсули (Укра
ина молода, 28.08.2013). А чи й справд1 мттум, як мшмум  не- 
замшш виразники необхщноУ чи бажаноУ найменшоУ кшькосп 
або найкоротшого тривання чого-небудь? Коли Ух потр1бно 
вживати, а коли варто уникати? Слово мттум обов’язкове, 
коли вживасться як математичний термш, що означас ‘най- 
менше значения безперервноУ функцп’, як компонент термша 
сощально-економ1чноУ сфери прожитковий мшмум , що озна- 
чае ‘найменшу кшыасть грошей, 3aco6iB, необхщних для за- 
безпечення життед1яльност1 людини’ (напр.: ...проект закону 
передбачас обов’язковий перегляд споживчого котика кожт 
три роки i автоматичне збшьшення прожиткового мттуму, 
у раз1 якщо тфлящя перевищить закладену в бюджет быъш 
тж на 1% (Дзеркало тижня, 08.02.2013); У 2013 рощ уряд про- 
понуе тдняти прожитковий мттум на 13 грн. (Льв1вська 
газета, 04.12.2012), i термша осв1тньоУ галуз1 знань кандидат- 
ський мттум , яким позначають ‘сукупжсть знань або заход1в, 
необхщних у якш-небудь галузГ (напр.: Астранти склали icnum



кандидатського мшшуму 3i спещальностг). У загальномовно- 
му украшському вжитку книжному слову мшшум за значениям 
в1дповщае похщний прийменник не менше шж, а словосполущ 
як мшшум -  обмежувально-пщсилювальш частки щонаймен- 
ьие, хоч би, бодай та ш. Пор. замшу ними мшшум, як мЫмум 
у поданих на початку речениях: На боротьбу 3i зсувами в Ки- 
cei nompi6no не менше шж 100 мыъйотв; На тдготовку до 
чемтонату Свропи з баскетболу 2015 року Украгт необх(дно 
щонайменше 300 мтьйотв евро; Криза в еврозот триватиме 
щонайменше п ’ять роте; Обсяг Kouimiey цих шститутах по
винен становити не менше шж 1,3% eid обсягу застрахована 
у мжцевих банках denoeumie; Зразков1 громадяни передплачува- 
ли ix [газет] щонайменше три..; Кожен кер1вник повинен зна
ти роботу бодай miei ланки, якою вш керус; Щодня я витри- 
мую щонайменше dei поХздки в тролейбуЫ в години тк; Нам 
nompi6uo купити хоч би (бодай) dei капсули.

Отже, запозичене слово мшшум  в украТнськш Moei по- 
rpi6HO вживати як математичний термш та як складник термь 
нолопчних словосполучень i зовам воно не бажане через свш 
книжний характер у загальномовному використанш, бо тут його 
значения та стшкоТ словосполуки як мшшум виражають орга- 
шчшип, до того ж експресившпп засоби -  похщний приймен
ник не менше шж  та частки щонайменше, хоч би, бодай.

HepiflHi дни: прийомн# чи назван/?
В Украпп стае бшьше амей, яю хочуть узяти на виховання 

мужу дитину. Справа благородна. Але вона виявила трудной  ̂в 
називанш не пов’язаних родинними зв’язками батьюв i дп'ей. 
I Пд впливом росшськоУ мови ix 1менують прийомт батьки, 
прийомний батько, прийомна мати, прийомт dimu, прийомний 
син, прийомна дочка, напр.: Bidnoeidno до втчизняного законо- 
давства р(зниця у  вщ  прийомних батьтв i дт ей не повинна 
перевищувати 45роте... (Украша молода, 16.09.2009л Батьюв, 
як1 взяли за свою чужу дитину, i детей, яких прийняли в ам ’ю 
за cboix, в укра'шськш Moei 1менують переважно названими, рщ- 
ш с- нареченими. 1з першим, уживашшим означениям можуть 
бути назваш батьки, названий батько, названа мати, назваш 
dimu, названий син, названа дочка, напр.: -  СеменеЛаривонови- 
ч\\ -  сказав Мишуня твердо й соме так, як чекав од нього назва



ний батько...{Ю. Яновський); Жила вона з названою Mamip’w 
у  Явтушенкгв (Д. Мордовець); Не показуючи на люди ceoci ра
дости пишався Мирослав названии сыном (А. Хижняк).

Тож хай живуть щасливо в родинах назват батьки i на- 
зват dimu.

Чим жшки годують немовлят?
3 того, як сьогодш пишуть та як подають тлумачш й пере

клады! словники (пор1вняйте: Молод! Mamepi не годують груддю; 
Гэдуйте dimeu груддю; Препарат заборонено вживати жткам, 
якi годують груддю), може скластися думка, що жшки в Украгш 
годують cboix немовлят лише одшею молочною залозою. Звичай- 
но ж, обома, а зазначеш вживания поширилися в укра'шськш мов\ 
пщ впливом росшсько1 i тих рекомендацш, яю подають переклад- 
Hi росшсько-украшсыа словники, пор. рос. вскармливать, вскор
мить грудью i укр. вигодовувати, годувати груддю (Росшсько- 
украшський словник. -  К. : Абрис, 2002, с. 132). В украшськш 
л1тературнш мов1 значения ‘молочн1 залози жшки’ виражае слово 
груди, тому правильно вживати вигодовувати, годувати dummy 
(немовля) грудьми. Саме це слово використано в переклад! вщо- 
мого вислову Максима Горького “Восславим женщину-мать, 
чьей грудью вскормлен весь мир! ”, пор.:  ̂У славимо жшку-Mamip, 
грудьми яко1 вигодуваний увесь ceim!

У розмовному мовленш украшок, особливо сшьських, 
звичними були й дал! с вживания давати (дати) дитит циць- 
ку (цицю); дитина взяла цицьку (цицю); дитина не бере (не 
взяла) цицьки (цищ); плекати dummy грудьми та ш., напр.: 
Гапочка -  помолодша, гаряча, рум 'янощока -  примостилася 
скраечку на скрит й дае дитит цицьку (G. Гуцало); Проциха 
плекала дитину.. грудьми та й npunoeidcuia (О. Мартович).

Отож не забуваймо cboix, уживаних вками словосполук i ви- 
користовуймо IX залежно вщ cmyauii: в офщшнш вигодовувати, 
годувати дитину (немовля) грудьми, у неофщшнш- давати 
(дати) дитит цицьку (цицю), плекати дитину грудьми та ш.

Навколо нас оточуюч/ чи тшГ?
Пасажир!в застершають: 11 Ви можете травмувати оточу- 

ючих!” або “Не заважайте оточуючим!,\ У реклам! звучить:



“Хворых на ncopia3 уникаютъ оточуючг'; “Оточуючi уника- 
ють спыкування з ними ”. Хто ж щ оточуюч!? Звичайно ж, люди. 
У pi3HHx контекстах вони мають конкретизоваш найменування. 
У транспорт! -  це пасажири. Тому наведен! застереження повин- 
Hi звучати так: Вы можете травмувати тших пасажир1в! Не 
заважайте шьиим пасажирам! Контакте i3 хворими, особливо 
з шфекцшними недугами, уникаютъ здоров! люди, як! оточують 
Ух. В украшськш Moei цих людей називаютъ оточенням. У рек
лам! природно б звучало: Хворых на ncopia3 уникае оточення; 
Оточення уникае спыкування з ними.

Отже, зам!сть оточуюч1, що € буквальним перекладом ро- 
сшського окружающие, в укра'шськш MOBi правильно вживати 
imui (люди, чоловжи, жшки, пасажири) або оточення.

Bidnoeidae diOcHocmi чи Hacnpaedi так?
За допомогою словосполук eidnoeidac diUcnocmi, не eidno- 

eidac diUcnocmi багато хто тепер визначае вщповщнють / не- 
вщповщнють чого-небудь тому, що е насправд!, реально. Пор.: 
3найшлися тверезо мисляч1 люди, яю eupituwiu з ясувати, якою 
м1рою пов1домлення про “бермудсът чудеса ” eidnoeidatomh дт- 
CHOcmi (Людина i свгг, 1987, № 10); Те, що пов1домив депутат, 
не eidnoeidac diUcnocmi (1з радюрепортажу); Це не eidnoeidac dm - 
cnocmi (3 усного розмовного мовлення). Серед значень д!есло- 
ва eidnoeidamu, справд!, е значения ‘бути вщповщним чомусь’. 
Напр.: Зовтьиня полтика Укрални eidnoeidac ii нацюналъним 
ттересам (Украша молода, 03.11.2006); Дисертащя eidnoeidac 
вимогам ВАКу (1з вщгуку). Проте утвореш на ochobi цього зна
чения словосполуки eidnoeidac diUcnocmi, не eidnoeidac diUcnoc- 
mi неоргашчш для украУнсько! мови, нав!ть як канцеляризми в 
дшовш сфер!. Зам!сть них природшше вживати nacnpaedi (ре
ально) так, Hacnpaedi (реально) не так.

BidcnidKoeyeMO чи в1дстежуемо?
Уважний читач i слухач помнив уживання “модних” сьо- 

годн! д!еашв eid^idKoeyeamu / eid^idKyeamu, яких не подають 
паяет тлумачн! словники украТнськоТ мови. Пор. у газетах: 
Така комплексна база даних у cix хворых ...допоможе eidcnid-



ковувати масштабы етдемп та розвиток захворювання... 
(День, 04.09.2008); Ми в1дсл1дковусмо причини дерибану зе
мель навколо Киева (УкраТна молода, 17.06.2009). 1з контексту 
зрозумшо, що цими д1есловами називають тривал1 i ретельш 
спостереження за чимось, дослщження чогось за допомогою 
спещальних засоб1в, аби з ’ясувати, визначити щось важливе. 
Але з таким значениям в укра'шськш MOBi заф1ксоваш д1еслова 
в1дстежувати /  в1дстежити. Зокрема, у “Великому тлумач- 
ному словнику сучасно! укра‘шсько1 мови” (Уклад, i голов, ред. 
В Т. Бусел. -  К.; 1рпшь : ВТФ “Перун”, 2005) ix витлумачено 
так. ‘Фжсувати, повторювати який-небудь процес, результата, 
чого-небудь за допомогою спещально! апаратури’ (с. 181).

Отже, зам1сть дюсшв eidaiidKoeyeamu /  eidaiidxyeamu в укра- 
шськш MOBi потр1бно вживати тдстежувати /  в1дстежити.

Робити пропуск, а не стаеити проб in
Серед вимог до оформления статей або тексту праць € й 

та, що визначае вщстань до i шсля тире, м1ж ш кал ам и  i npi- 
звищем, родовою i видовою назвою населеного пункту, циф
рами i назвами грошових або метричних одиниць тощо. Ця 
вщстань -  не заповнене шчим мюце м1ж буквами або шши- 
ми знаками в друкованому рядку. У видавничш cnpaei и на- 
зивали донедавна пробыом, напр.: Треба розр1зняти тире (-) 
i деф1с (-). eidMiHHicmb полягае в ix po3Mipi та наявност1 про- 
бШв до i теля тире (1з вимог до оформления статей). Корот- 
шу вщетань, створену комбшащею клав1ш Ctrl+Shift+Пробш 
у комп’ютерному друщ, називають нерозривним пробегом , 
пор.: М1ж цифрами i назвами одиниць (грошових, метричних 
тощо), а також м1ж пр1звищами та шщалами стаеити не- 
розривний пробы  (1з вимог до оформления статей); 1тщали 
в1ддыяються eid пр1звищ нерозривним пробыом (комбтащя 
клавш Ctrl \ Shift * Пробы) (1з вимог до оформления статей); 
Скорочення т. п., т. д., X IX cm., тщали при пр1звищах, назви 
населених nymmie на зразок м. Кигв, с. Михайл1вка друкува- 
ти через нерозривний пробы (одночасне натискання клавш  
Ctrl+Shift+Пробы) (1з вимог до оформления статей).

Друкарський термш пробы в украшськш MOBi вживали як 
кальку росшського пробел. Дослщники пропонують замшити



його одним i3 трьох CHHOHiMie -  пропуск пром1жок, прогали
на. Найточшшою назвою не заповненого шчим мюця тж бук
вами або буквами та шшими знаками е слово пропуск. Саме 
тому його почали вживати замють пробы у нових вимогах до 
оформления статей, пор.: У текстi використовусться дефЫ

який не в1ддыяетъся пропусками, i тире яке eiddi- 
лясться з обох боте пропусками. Перед роздЫовими знаками 
пропуск не роблять, а теля них -  роблять. Дужки та лапки 
безпосередньо охоплюютъ текстовий блок i в1ддЫяються 
лише зовт пропусками (1з вимог до оформления статей).

Отже, украшською мовою правильно вживати так: Робити 
пропуск до i теля тире; ШддЫяти тире з обох боте пропуска
ми; Робити нерозривний пропуск м(ж Ыщалами i прЬвищем; 
Робити нерозривний пропуск м1ж цифрою i назвою epomoeoi ни 
MempuHHo'i одинищ; Назви населених пункт1в на зразок м. Кшв, 
с. Михайл1вка друкувати через нерозривний пропуск i т. д.

3 другого чи шшого боку?
Донедавна, характеризуючи щось, уживали з одного боку, 

з другого боку. Тепер другого нер1дко замшюють на шшого, i3 
чим дехто не погоджуеться, бо вважас, що за допомогою oiei 
парноТ словосполуки з1ставляють лише два аспекта (шдходи, 
факта тощо), двое явищ, тюно пов’язаш м1ж собою: наявн1сть 
одного передбачае наявнють другого, под1бно до того, як ужи- 
вають в одшйрущ, у  другш..; одне око, друге..; на одному бере- 
3iр1чки, на другому...

Ti, хто використовуе словосполуку з одного боку, з шшого 
боку, не обмежуе и лише двома аспектами анал1зу чого-небудь, 
бо може бути: з одного боку, з шшого боку, а ще з шшого боку. 
KpiM того, форму одного тут ужито 3i значениями займенниюв 
цъого, такого, якогось, тобто з одного боку -  це те саме, що о  
цього (такого, якогось) боку (погляду). Пор. р1внозначш вжи
вания: 1з цього боку (погляду), м яка Ырашка -  nompi6na, а з 
шшого -  штдлива i 3 одного боку, м яка Ырашка - nompi6na, 
а з шшого -  штдлива; 1з такого боку (погляду), штучш eima- 
мши корист, а з шшого -  небезпечт i 3 одного боку, штучш 
втамши корист, а з шшого -  небезпечт.

Саме тому украшською мовою правильно вживати з одно
го боку, з шшого боку.



KepiQHa партия, napmin влади 
зам'гсть правлячоУ парти

1з 90-х роюв минулого стор1ччя в украшсыай Moei спос- 
TepiraeMO дедал1 ширше вживания таких словосполук, як прав
ляча napmin, правляча коалщя, правляча eepxiem, правляча 
onieapxin, правляч1 кола та ш. Напр.: Якщо не буде примату 
права над державою та и органами, ми знову прийдемо до то- 
талтарного режиму, незалежно в id того, яка napmin в краба 
буде правлячою  (Веч1рнш Кшв, 04.03.1991); Криза штучного 
походження (комплексна), коли перевиробництво i надвироб- 
ництво використовують правляча eepxiem , маф(я, потужт 
монополй i корпораци для створення надприбутюв за рахунок 
бЫьшост( населения (Веч1рнш Кшв, 16.09.1998); ...nepexid на 
Hoei методи господарювання в УкраУт потребус не лише ви- 
важених роздум 'ш, але и клгмату, здатного привести до на- 
рощення дт, як1 складали б не нормативт акти правлячоУ 
ол1гархи, а культура сощального стлкування (В1сник НАН 
Укра’ши, 1994, № 9 -  10); Уперше за всю нашу icmopm розви- 
ток полшичного процесу почався у  npomu6opcmei праелячих  
kui i опозицИ (Голос Украши, 02.02.1991). У наведених слово- 
сполуках правлячий е буквальним перекладом д1еприкметника 
росшськоТ мови правящий, якому в украТнськш Moei вщповща- 
ють прикметники кергвний ( ‘який керуе державою’) i патвний 
(‘який мае владу, пануе’).

Отже, якщо йдеться про полггичну силу або найвпливо- 
Biumx представниюв великого монополютичного кашталу, що 
взяли владу у cboi руки в держав1 i керують нею, правильно 
вживати Kepieuuu, пор.: Kepiena napmin , Kepiena коал'щ1я, 
Kepiena eepx iem , Kepiena олиарх1я. KepiBHy парт1ю ще нази- 
вають napm iao влади. П атвний  може стосуватися eepxiem , 
олиархи  та шших труп багатих людей, бо вони мають еконо- 
м1чне, а нерщко -  й полппчне панування в державе

Документ показують, а не пред’являють
Для багатьох, на жаль, уже стало звичним уживання д1е- 

сл1в пред’являт и/ пред’явити в словосполуках на зразок



п р е д 'являйте квитки, пред ’я в т ь  докум ент у пред ’явити пре- 
тензи до якост1 виконаног робот и, пред 'являти eucoKi вимоги  
до знань, пред явити рахунок за надану послугу i т. д., утво- 
рених подано до росшськоУ мови. В украУнськш Moei ui д1е- 
слова в склад1 поданих словосполук мають pi3Hi вщповщни- 
ки, пор.: предъявите билет (документ) -  покажшь квиток 
(документ); предъявить претензии к качеству выполненной 
работ ы  -  висунути претензи до якост1 виконаног робот и; 
предъявлять высокие требования к знаниям -  висувати ви- 
сот вимоги до знань; предъявить счет за предоставленную  
услугу -  виставити рахунок за надану послугу.

Отже, в украУнськш Moei замють пред ’являти /п р е д  ’явити  
потр1бно вживати п оказуват и / показати (квиток, доку
мент), висувати /  висунути (претензи, вимоги), виставлА- 
ти / виставити (рахунок).

Виборц! являються чи приходять на дтьниф?
УкраУнсью газети заряснши явкою виборщв та явкою на 

вибори, пор.: Вибори-2010 ознаменувалися найнижчою яв
кою виборщв; Явка виборщв на Волит склала 73 eidcomKu; 
Народ розчарований. Про це св1дчить eidcomoK явки на ви
бори: 66,72; ...через низьку явку на вибори (УкраУна молода, 
19.01.2010). На основ! цього може скластися думка, що украУн- 
ськ1 виборщ являються, а не приходять на дшьнищ, щоб узя- 
ти участь у голосуванш. Насправд1 вони приходять на виборч1 
дшьнищ i голосують за кандидата. Згадаймо заклики перед- 
виборноУ аптащУ: “Прийд1ть на вибори i проголосуйте за кан
дидата, якому ви дов1ря€те!”. А словосполуки явка виборщв, 
явка на вибори, що € буквальними перекладами росшських 
словосполук явка избирателей та явка на выборы, бездумно 
поширюють украУнсью журналюти, забуваючи, що для росш- 
ськоУ мови вони нормативш, а для украУнськоУ -  Hi. Таю слово
сполуки визначають участь виборщв у голосуванш, у виборах. 
Цю думку в украУнськш мов1 можна передати no-pi3HOMy, уни- 
каючи слова явка. Пор.: Участь громадян Украши у  виборах 
2010 року була найнижчою пор1вняно з усгма попередтми ви- 
борами; У виборах на Волит взяло участь 73 вгдсотки насе
ления; BidcomoKyuacmi громадян у  виборах становить 66,72;



На виборч( дшьнищ прийшло значно менте виборщв; Народ 
розчарований. Bin не хоче йти на выборы.

Не выключено, що...
Не выключено, що... -  це досмивний переклад росшського 

не исключено, что... Ним послуговуються деяю автори для ви- 
раження значения можливоеп, iMOBipHOCTi чого-небудь, при- 
пущення на xni того, що вже гарантоване, реальне, пор.: На- 
щонал1защя банте, яка зараз проходить в усъому ceimi, -  це 
тшькы початок великих перетворенъ ceimoeoi економти, коли 
роль державы в економщ1 лише збтьшуватиметься. Не вы- 
ключено, що нацюнал1зацп зазнають i найбшьш1 ceimoei ком- 
панп-виробники (Новини УН1АН, 17.10.2008); Не выключено, 
що бойки е частиною cep6ie, ят лишилися в HpuKapnammi nic- 
ля eidxody ochoshoi частини cep6ie на 3axid (www.haidamaka. 
org.ua/0118.html); Про свою готовтсть пршхати на похорон 
уже заявили президенты Pocii Дмитро Медведев, Естонп -  
Тоомас Хендрик 1львес, канцлер i президент Ншеччыни Анге
ла Меркель та Хорст Келер. Не выключено, що прилетить i 
президент США Барак Обома (Укра'ша молода, 14.04.2010). А 
чи можна уникнути uiei кальки в украшськш мов1? Звичайно, 
можна. Заметь не! пропонусмо вживати словосполуки цепком 
можлыво, що..; цепком moeipno, що..; прыпускають, що..; 
спод'ьваютъся, що... та ш.

Не все вводиться до...
В украУнськш мов1 природно звучать речения BedMidb 

зв'хвея на задш лапы; Хворый зв1вся на лтт(; Людина звелася 
на ноги; Tononi звелыся вгору; Бшщ звелыся в атаку; Хазяш 
зв1вся на нтащо й под. Проте останшм часом у газетно-жур- 
нальних публкащях, наукових текстах i в розмовному мовлен- 
Hi спостер1гаемо дедал1 активжше вживания речень, що мають 
у своему склад1 д1есл1вно-прийменникову сполуку зводыться 
(зводяться, зв'гвея, звелася, звелося, звелыся, зведеться, зве- 
дуться) до.., причому аж з трьома значениями: 1) ‘спрощення, 
обмеження чимось незначним, нескладним, щонайменшим’: 
Музвиховання в дитячих садках зводыться до численных дитя-
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чих ранте (Голос Украши, 04.07.1991); Д оа eci спроби розван- 
тажити транспортт потоки столищ Великобритани зводи- 
лися до створення тльцевих uuinxie i об Ъних колш (Сшьсью 
eicTi, 09.01.1988); Усе розсл1дування звелося до розмов (Ве- 
nipHift Ки1*в, 26.06.1989); 2) ‘тотожнють, однаковють, прир1в- 
нювання одного до шшого; означения чогось’: Перетворення 
будъ-якого ращонального виразу зводиться до додавання, eid- 
тмання, множення або дыення dpo6ie (Алгебра, 8 кл., 1989); 
Алътернативт eapianmu в nidxodi до цтоутворення принци- 
пово зводяться до noenoi л1берсипзаци щни на вуг1лля або до 
частковох и л1берал '1заци з державним регулюванням (Вюник 
НАНУ, 1996, № 1 -  2); Укратське рихт ик етимолог1чно зво
диться до тм. richtig з присл1вниковим значениям “дшсно, 
cnpaedi” (Культура слова, 1986, вип. 1); 3) ‘з ’ясування сут1 
чого-небудь’: Заедания наше зводиться до того, щоб ще раз 
об 'сктиено ощнити дощльтсть обсяг1е нового буд1еництеа, 
реконструкци i модершзаци та еписатися е реальт можли- 
eocmi держави (Вюник НАНУ, 1996, № 1 -  2).

Народна творчють, твори художньо1 л1тератури та й шип 
джерела засвщчують, що для вираження цих значень украТн- 
ська мова мае природшнп, npo3opiiui, точшнп засоби. Якщо 
йдеться про спрощення, обмеження чимось незначним, не- 
складним, потр1бно вживати д1еприкметники обмежений 
(обмежена, обмежене, обмежеш) або д1еслово обмежуеати- 
ся /  обмежитися в З-ш ос. однини чи множини тепер1шньо- 
го, минулого або майбутнього часу, пор.: Музеихоеання е 
дитячих садках обмеж ене численними дитячими ранками; 
Дос1 eci спроби розвантажити транспортт потоки сто
лищ Великобритани були обмеж еш  створенням тльцевих 
шлях(е i об Ъних колш; Усе розсл1дування обмеж илося роз- 
моеами. Тотожнють, однаковють чого-небудь, прир1внюван- 
ня одного до iHmoro передають за допомогою форм 3-ьо\* ос. 
однини й множини Bcix трьох час1в д1еслова означати та д1е- 
прикметниюв тотожний (тотожна, тотожне, тотожт), 
пов’язаний (пов'язана, пов’язане, пов'язат), пор.: Перетео- 
рення будъ-якого ращонального виразу означае додавання, 
в1дтмання, множення або дшення dpo6ie; Алътернативт 
eapianmu в nidxodi до цтоутворення принципово означають 
повну лiбepaлiзaцiю щни на вугыля або часткову iT лiбepaлi-



защю з державным регулюванням; Укратське рихт ик ети- 
молог1чно пов 9язане з тм. richtig з прысл1вныковым значениям 
“дшсно, cnpaedi”. Коли ж треба вказати на з ’ясування cyTi 
чого-небудь, варто використовувати форми 3-ьо\‘ ос. однини 
Bcix трьох час]в д1еслова полягаты: Суть нашого заедания 
полягае в тому, щоб ще раз об 'сктывно оцтыты дощльшсть 
oбcягiв нового буд1вныцтва, реконструкцп i модертзацп та 
впысатыся в реальт можлывост1 державы.

Отже, замють д1есл1вно-прийменниково1 сполуки зво- 
диться (зводяться, звгвся, звелася, звелося, звелися, зве- 
детъся, зведуться) до... у трьох прокоментованих значениях 
потр1бно вживати запропоноваш, оргашчш для укра1нськ01 

мови вщповщники.

Не еидаляйте шчого!
Одш пропонують выдолыты плямы, зубный камшь чи зубы, 

шил розповщають, що Тм выдалылы жовчный Mixyp (пухлыну, 
апендыцыт), трет1 рекомендують выдолыты файл тощо. Д1е- 
слова выдаляты / выдолыты в цих словосполуках уживають, 
очевидно, гид впливом росшських удалять / удалыть, що 
мають в украТнськш мов! своТ вщповщники, виб1р яких зале- 
жить вщ значения того слова, з яким вони поеднуються. Пор.: 
удалять / удалить пятно -  виводити / вывести пляму; уда
лять / удалить зуб -  вирвати зуб; удалять / удалить камень 
зубов -  знш ати /  зняти зубный камшь; удалять / удалить 
жёлчный пузырь (опухоль, аппендицит) -  вир 'аапш жовчный 
Mixyp (пухлыну, апендыцыт); удалять /удалит ь файлы -  зни- 
щувати /  знищити файлы. Напр.: Жырт плямы з тканыны 
виводять бензином (1з шдручника неоргашчноТ xiMiT); Сло- 
бодянюков1 недавно вырвали верхт зубы (Л. Первомайський); 
...|шкар] вирвав ш хворого зуба (О. Донченко); Для профтак- 
тыки пародонтиту треба систематично зншати зубный ка
мшь (1з стоматолопчного бюлетеня); -  А вир1зати його [бшь- 
мо] не можно? -  спитав я несмию (I. Муратов).

Отже, замють выдаляты / видалити в украТнськш Moei 
вживайте д1еслова виводити / вывести, виривати / вирвати, 
euphyeamu / euphamu, зншати / зняти, знищувати / зни
щити , зважаючи на значения залежного вщ них слова.



Кастинг чи все-таки огляд-eideip?
На украТнському телебаченш один видовищний проект 

змшюе 1нший. Учасниюв цих проекте вщбирають як з-пом1ж 
професюнал1в, так i аматор1в. Але огляд-вщб1р талашзв тепер 
полюбляють називати чужомовним словом, яке нерщко вимов- 
ляють, а то й пишуть неправильно, а саме: касттг. Вщповщно 
до правила “дев’ятки” в цьому чужомовному слов1 шсля т по- 
тр1бно вживати и.

Отже, заметь непрозорого за значениям запозичення кас
тинг вживаймо рщне i зрозумше вЫм слово огляд-eideip.

Иове про едналы-ii сполучники / (й), та
Донедавна в укра’шському л1тературному вжитку пере- 

важав еднальний сполучник i, що пов’язував однорщш члени 
речения або частини в складному реченш. 1з 90-х роюв мину- 
лого стор1ччя почали повертати м1ж однорщш члени речения 
еднальний сполучник та, який використовували до цього пе- 
реважно як приеднувальний i протиставний, а також фонетич- 
ний eapiaHT еднального сполучника i -  сполучник й.

Уживання еднального сполучника та тривалий час обме- 
жували розмовним стилем та мовою украшського фольклору, бо 
вш вужчий за значениям вщ еднального сполучника i, тому не 
може заступите його в yeix позищях. Вщзначали ще й те, що 
еднальний сполучник та тгсшше пов’язаний 3i сполучником й.

Справд1, еднальш сполучники i, та  -  близью за значениям, 
але не взаемозамшш. Зокрема, та не може поеднувати частини 
в складносурядному реченш, тут можливий тшьки i, напр.: ...у 
нам *nmi все ще живе прекрасный образ pidnoi осели / я часто
часто зустр1чаюся з цим милим мет образом yei cui (В. Оме- 
ляненко); Вкраша з корогвами на майдаш, I  теня вол1 лине на 
весь ceim (В. Калашник).

Сполучник i, а не та потр1бно вживати, коли щось зютав- 
ляють, пор.: Правда i кривда; Батьки i dimu; Багатство i 6id- 
шеть; Просте i складне речення; Повне i неповне речения; 
Гэловт I другорядт члени речення. Проте та е оргашчним за- 
собом поеднання однорщних члешв у простому реченш. Саме



тут ним замшюють еднальний сполучник i, що сприяс вр1зно- 
маштненню сполучних засоб1в, стшпстичнш досконалосп та 
милозвучност1 речения, напр.: На взаемозалежност1 та по- 
стшнш взаемодп зовтштх i enympimnix чиннитв у  розвитку 
моей постшно наголоьиували... docnidnuKu (О. Стишов). Але 
не можна вживати в тому самому реченш тшьки еднальний 
сполучник та, як шод1 бувае (напр.: ...проанал1зовано cnieeid- 
ношення нацюналъних та штернацюнальних термШв ф1зич- 
Hoi культуры та спорту та окреслено шляхи ix подальшого 
розвитку (1з статп), або використовувати його м1ж приголос- 
ними, якщо це породжуе немилозвучнють вимови (пор.: При- 
буток та втрати eid выкопано!роботы).

Еднальний сполучник й сьогодш вживають м'\ж одно- 
рщними членами, перший i3 яких закшчуеться на голосний, 
i 30BciM не зважають на вщношення м1ж ними, через що цей 
сполучник нерщко безшдставно потрапляе в позищю зютав- 
лення, напр.: Поширене й непоширене речения; Елементарне 
й неелементарне речения. Основне призначення сполучника 
й -  поеднувати тюно пов'язаш за значениям слова, напр.: При- 
wieuuKUMipu й ступеня; Дитина повинна вмши читати й пи- 
сати; В едем безхмар'я yeipecuiacb злива И покрыла нас пото
ками дощу (В. Калашник). Проте в сучаснш украТнськш поезп 
цей сполучник трапляеться i в шших позищях, що зумовлено 
потребами римування, напр.: Щоб eidt^eicmu i сонце пити На 
пол1 р1дному без меж И  вогню любовь не згубити У передзим я 
й зиму теж (В. Калашник); СтрЫаю рт новый i багатт Не 
тйььки тим, що знову зерно cm, Й не тым, що в пол1 вруняться 
жита. Багатшаю на вас, моглт а! (В. Калашник). Сполучни- 
ком й захопилися також журналюти, що призвело до витюнен- 
ня сполучниюв i, та, пор.: ...вт... мае активну громадянську 
позищю й тдтримуе нащонал1стичт громадсьт рухи й пол1- 
тичт силы (Укра’ша молода, 28.08.2013).

Отже, еднальш сполучники i, та потр1бно вживати впере- 
Miiii, зважаючи на фонетичний юнець та початок поеднуваних 
однорщних члешв речения: i використовувати м1ж приголос- 
ними чи голосним i приголосним, та -  м1ж голосним i приго- 
лосним або й м1ж приголосними, якщо вони не спричинюють 
немилозвучно!' вимови. 31ставлюваш члени речения поеднува
ти тшьки сполучником i. Для Ясного зв’язку однорщних чле- 
Hie речения слугуе сполучник й.



Повертаймо до вжитку парний сполучник не так... як
У сучаснш украшськш Mcmi л о м т ю  переважае парний 

сполучник не сттьки... сктьки, який, поеднуючи два однорщш 
члени речения, пщсилюе роль другого з них, пор.: Там не стть- 
ки xni6ie, сктьки меж та бур ятв (О. Гончар); Кожний народ 
мае власний deei3, у  якому eid6umo не сттьки... роль його дер
жавы для нього самого, сктьки його мШю стосовно людства 
(О. Ткаченко); Шсля eu6opie вони [олшархи] в1дстоюватимутъ 
не сттьки нацюнальт ттереси, сктьки ceoi, 6i3uecoei (Укра
ина молода, 17.02.2006). Його активне вживания пояснюють 
впливом росшсько!' мови, де парний сполучник не столько... 
сколько особливо поширений. Уважати, що парний сполучник 
не сттьки... сктьки зовам не властивий украшськш MOBi не- 
мас пщстав, бо його зафжсовано навггь в украшському фольк
лор!, пор.: Не сттьки млива, скигьки дива (Укр. приойв’я). 
Проте тут так само поширений i парний сполучник не так... як, 
пор.: Не так страшно п \яти вовтвf якулесливого лиходы (Укр. 
присл^в’я); Не так страшт пани, як тдпанки (Укр. приоив’я); 
Сподобалась мет, Сподобалась мет Тая д1вчинонька. Не так 
та dieHuna, Як бте личенько... (Укр. нар. шсня). Але вживания 
цього питомого украшського сполучника, вщмшного вщ росш- 
ського, у радянський час було обмежене. В останш десятир1ччя 
парний сполучник не так... як знову з’явився в р1зних сферах 
укршнсько! мови, напр.: Ыдмттсть полягала в тому, що modi 
до нього доыдали мовчазт робтники, а зараз -  кри/uiuei. Себ- 
то не так робтники, як заробтчани -  закарпатсьт (Ю. Ан- 
друхович); Тато хоче зробити екскурст не так co6i, як мет 
(М. Матюс); В голов1 паморочилося, але тепер вм знав, що це 
навть не так насл1док поранения, як голоду (В. Лис) I неви- 
мовний жах, не так за себе, як за Павлушу, що, певно, еже не 
живий, охопив мене (В. Нестайко); 3axid найперше чекае eid 
Укрални не так економ(чного розквту, як поваги до прав лю- 
дини, полтичних зокрема, ...та збереження свободы, особливо 
свободы слова, налететь незалежних засобгв масовоХ шфор- 
маци, медтноХ сферы (Д. Дуцик); Hacnpaedi мет надзвичайно 
не так полтика, як сусптьт трансформаци (Украша молода, 
04.03.2005).



Тож впевнешше повертаймо до активного украшського 
вжитку безшдставно замовчуваного роками парного сполуч- 
ника не так... як.

Як уникнути посадки?
В украшськш мов1 правильно вживати ‘сщати у вагон, ав

тобус, на л1так; заходити до вагона, автобуса, л1така; впускати 
пасажир1в до вагона, автобуса, лггака’. Тому щ дп не може ви- 
ражати слово посадка, бо за будовою та основним значениям 
воно пов’язане з д1есловами посадити, садити, що означають 
‘закопати, закопувати в землю коршня саджаншв, бульби, 
цибулини, насшня тощо для ix вирощування’ (див.: Словник 
украУнсько! мови, т. VII, с. 306; т. IX, с. 11). Усупереч цьому 
на зал1зничних вокзалах, автобусних станщях, аеропортах, 
метропол^еш i д о а  чуемо оголошення: “Починаешься по
садка на поХзд “Kuie -  Jlheie “Закшчуешься посадка на по'пд 
“Kuie -  JIbeie “Закшчуешься посадка на автобус “Кшв -  
Миргород "/ “Пасажири! Прискорюйше висадку ша посадку ” 
i под. Чи можна уникнути слова посадка? Так, можна, зам1- 
нивши процитоваш оголошення природними укра'шськими. 
Пор.: ПоХзд “Kuie -  Jlheie ’’ подано на другу колт; Пасажири! 
Заходьше, будь ласка, до вагошв i cidaiime на ceoi м1сця; По- 
!зд “Кшв -  JIbeie” через п ’ять хвилип eid ’!жджае. Прохання 
до nacaжupie не еиходиши з вагошв; Прибув автобус ’’Kuie -  
Миргород ”. Прохання до пасажир{в з квитками на цей авто
бус cicmu на своХмшця; Пасажири! Будь ласка, виходьте i за- 
ходьте швидше та ш.

Хто вони: данц/, даншц! чи датчани?
Сьогодш можна почути три назви жител1в (народу) Дани: 

данщ, даншщ та датчани. А яка з них правильна? Не вщпов1- 
дае усталеним зразкам украТнського словотворення назва дат
чани, вона з ’явилася в усному i писемному вжитку украТнщв 
шд впливом росшськоУ мови. Перил дв'\ назви жител1в утворе- 
Hi правильно, за допомогою суфжса -ець (у форм1 однини), у 
м нож ит вш мае BapiaHT -ц-'. Але в словах данець, данщ цей 
суфжс приеднаний до ycineHoi основи Дан-, а в словах дашець,



дантщ -  до неуаченоУ основи Данш-. Здебшьшого, утворюю- 
чи назву жителя краУни чи мюта, використовують якийсь один 
i3 зазначених cnoco6 iB поеднання з тв1рною основою: або з 
уаченою  (пор.: 1спашя -  жпанець, Португал(я ~ португалець, 
НорвегЫ -  норвежецъ), або з неуЫченою (пор.: 1тал1я -  тал1сць, 
Англ1я -  auznieifb, Бельг1я -  белъг1ець). На означения жител1в 
Дани, як бачимо, в украУнськш л1тературнш MOBi с дв1 можлив1 
назви. Давший орфограф1чш словники подавали лише данець 
i форму множини данщ, Hoeimi opфoгpaфiчнi словники фж- 
сують данець, данщ та датсць, дантщ. Ширше вживаними е 
назви данець, данщ, тому Ух i рекомендуемо до вжитку.

Самолжування може зашкодити 
чи нашкодити здоров’ю?

У рекламах нових л\к\в нас закликають не займатися са- 
молжуванням (правильно -  не вдаватися до самолжування). 
Пояснюючи, чому цього не можна робити, уживають д1еслова 
нашкодити i зашкодити, пор.: Не займайтеся самолтуван- 
ням, це може нашкодити Вашому здоров ’ю i Не займайтеся 
самолЫуванням, це може зашкодити Вашому здоров 'ю. То 
яке ж д1еслово вжите правильно? Щоб вщповюти на це запи- 
тання, пор1вняймо Ухш значения, подаш в тлумачному Слов
нику украУнськоУ мови. Нашкодити означае ‘запод1яти шкоду 
кому-, чому-небудь’, тобто передбачае когось або якесь при- 
родне явище (град, буревш, зливу), що спричинюють шко
ду, напр.: -  Ой, лис ти, Григорт, лис. Нашкодив тихцем, а 
тепер тддобрюешея? (М. Стельмах); Град багато нашко
див, бо пообивав цвт  на деревах, дуже поприбивав огороди 
i зб1жжя (Леся УкраУнка) (т. V, с. 240). Зашкодити (зашко- 
джувати) виражае значения ‘завдати шкоди кому-, чому-не- 
будь’, але не кимсь або чимсь, а такоУ шкоди, що е негативним 
наслщком чогось, напр.: -  Ах, отче! Покиньте сю розмову, 
прошу вас! Вона вас бентежить, може зашкодити вашому 
здоров'ю! (I. Франко) (т. III, с. 415). Саме таким може бути 
наслщок самолжування: або попршення стану здоров’я, або 
й повна втрата його.

Отже, якщо йдеться про можливу шкоду самолжування, 
то потр1бно вжити д1еслово зашкодити або етшку словоспо- 
луку завдати шкоди. А поданий на початку фрагмент реклами



украУнською мовою природно звучатиме так: Не вдавайтеся 
до самол1кування, воно може зашкодшпи Вашому здоров ю; 
Не вдавайтеся до самолтування, воно може завдати шкоди 
Вашому здоров ’ю.

Вимагае чи потребуе?
У сучасному книжному вжитку помггно переважас д1еслово 

вимагати 3i значениями ‘потребувати чого-небудь’, ‘зумовлю- 
вати, передбачати що-небудь’ тощо, пор.: Будгвництво метро- 
полшену на Троещину вимагае величезних Kommie; Д т и вима- 
гають батътвсько'х уваги та ласки; Присудок своею семанти- 
ко-синтаксичною валентшстю вимагае тдмета у  форм( на
зывного в1дмтка; Предикат у  свохй змктовш cmpyKmypi вима
гае двох потенцшних учаснитв для выражения певного стану. 
Тлумачний одинадцятитомний Словник укра1нсько1 мови зафж- 
сував трое значень д1еслова вимагати: 1. Настирливо просити 
що-небудь у когось. 2. Ставити перед ким-небудь вимогу, про- 
понувати в категоричнш форм1 зробити щось. 3. Зобов’язувати 
до чого-небудь, змушувати робити саме так (т. V, с. 427). Пер- 
iui двое значень виражають ди, до виконання яких категорич
но спонукае людина (пор.: Аби трохи в Mamepi забряжчало в 
калиточщ, зараз i почне [дочка] вимагати (Марко Вовчок); Ус/ 
вимагають Кари злочинному (М. Зеров), трете значения це 
Л\я, до виконання яко*] спонукають обставини закон, досвГд, 
традищя тощо (пор.: ...вш чемно в'хдрекомендувався, як цъого 
вымогали Mict^eei звичт{Ю. Смолич). У межах цього значения 
Словник подае лише вщтшок ‘потребувати чого-небудь’.

Але, як засвщчуе украшська мовна практика, значения по
треби в чому-небудь виразнше, оргашчшше передае д!еслово 
потребувати (пор.: Kuie потребуеробочихрук; Дитяче книго- 
видання потребуе державное тдтримки; Друкарня потребуе 
паперу) та прикметники потр1бний, nompi6eu, nompi6uay по- 
тр(бне, nompi6m (пор.: Киеву nompi6niробоч(руки; Дитячому 
книговиданню nompidua державна тдтримка; Друкарш по- 
mpi6en nanip). Якщо ж щеться про зумовлешсть чого-небудь 
чимсь, то варто вживати д1еслова передбачати, зумовлювати, 
спричинювати та ш., пор.: Присудок передбачае тдмета у  
4>opMi назывного eidMima; Предикат зумовлюе своею семан
тикою два непредикатт компоненты.



Отже, замють д1еслова вимагати з\ значениям ‘вщчувати, 
мати потребу в чому-небудь’ вживаймо д1еслово по требу вам и 
та прикметники потр1бнийу nompiden, nompidna, nompi6ne9 
nompioni. Пор. використання Тх у поданих на початку речен
иях: Буд1вництво метрополтену на Тросщину потребуе вели- 
чезних Koiumie; Для буд1вництва метрополтену на Тросщину 
nompi6m величезш коихти; Д т и  потребують батътвсъкох 
уваги та ласки; Д'тям nompi6ua батътвська увага та ласка.

Вш1дрш1знятися (одр1знятися) -  
не те саме, що вир1знятися

Д1еслово в1др1знятися (одр1знятися) шод1 вживають за- 
м1сть вир1знятися 3i значениям ‘видшятися, виокремлюва- 
тися серед шших, бути помггним через яюсь ознаки’. А чи 
правильне таке вживания? За тлумачним одинадцятитомним 
Словником укра*шсько1 мови можливе, бо назване значения 
сшльне для них (т. 1, с. 470, 630), але неоднаково властиве 
Ум. У д1еслова вирЬнятися воно -  едине, тому вщом1ше (пор.: 
Серед тих собак вирЬнявся свош зростом великий Волохан 
(3. Тулуб); Шжний чорний вус виринявся на поголеному i без- 
клоптному обличч( (I. Ле); Серед них [сумшей] вириняюмься 
кислоти й луги... (В. Пщмогильний), а в д1еслова вьдр'аняти- 
ся (одрЬнятися) -*одне з трьох, до того ж воно стало рщко- 
вживаним тепер (Починаються р(зноматтт танщ, серед яких 
вгдрЬняються танщ окремих tjexie (I. Кочерга), бо основним 
його значениям було i е ‘бути несхожим на кого-, що-небудь 
чи шших за якоюсь ознакою’: Невисока Христя, з повним ро- 
жевим лицем, молодими ясними очима, чорними бровами, так 
одр1знялася eid змартлоЧ Олени (Панас Мирний); За будовою 
глтоген в1дрЬнясться eid крохмалю бтыиою розгалужемстю 
молекул (Оргашчна х1м1я); Украшщ в1дрЬняютъся eid тихих 
господарсъкою KMimnueicmw, ощадливютю, приватноеласниць- 
ким менталтетом, що багато в чому е1дображас Ххню ринкову 
генетику (Bine, 1993, № 1(10). Трете значения д1еслова eid- 
pi3mmucH (oдpiзняmucя) -  ‘вщходити, вщокремлюватися вщ 
кого-, чого-небуць’: Козаки тим часом стали одрЬнятись. Повы
ходили з гурту та й потягли додому (Панас Мирний).

Отже, якщо потр1бно виокремлювати кого-, що-небудь 
за якоюсь ознакою серед шших (шшого) або десь, уживайте



д1еслово виринятися. Коли ж треба передати несхожють на 
когось, щось або шших за певною ознакою, скористайтеся д1е- 
словом вёдринятися (одрЬнятися).

Не вживаймо nid цим розум1сться.., 
маеться на уваз1...

У наукових текстах, коли автор з’ясовуе суть використову- 
ваного поняття чи термша, шод1 читаемо: Шд дуплексивом ро- 
зум1еться..; Шд нар1ччям маешься на увози.; Шд nepexidnicmro 
розулйеться..; Шд aioeomeipnoK) noxidnicmu) маеться на увази.; 
Шд суржиком розум1еться...

В украшськш мов1, на противагу росшськш, авторське за- 
стереження не можна виражати безособовими формами дiecлiв 
розум(сться або маеться (у словосполущ маеться на увазь). За- 
м1сть них потр1бно вживати д1еслова визначати, тлумачити, 
витлумачуваты, називати, квал1ф1куваты, трактувати та ш. 
у форм1 1-01 особи множини чи однини TenepiuiHboro часу, пор.: 
Дуплексив визначаемо (визначаю) як..; Нар1ччям называемо (на
зываю)..; IlepexidHicmb трактуемо (трактую) як..; Поняття сло- 
eomeipnoi noxidnocmi вытлумачуемо (вытлумачую) як..; Сур
жик квал'нрькуемо (квал1ф1кую) як... Коли ж треба повщомити 
про усталене трактування якогось поняття в певнш галуз1 знань, 
то назван! д1еслова потр1бно вжити у форм! З-ьоУ особи множи
ни TenepiuiHboro часу або у форм] множини минулого часу, пор.: 
Дуплексив вызначають як..; Дуплексив вызначалы як..; Нар1ччям 
называють..; Нар1ччям называли..; Перех(дтсть трактують 
як..; nepexidnicmb трактували як..; Поняття словотв1рнЫ по- 
xidnocmi витлумачують як..; Поняття cnoeomeipnoinoxidnocmi 
витлумачували як..; Суржик квал1ф1кують як..; Суржик квал1- 
ф'иеували як ...

Вступимо до СОТ чи ВОТ?
Останшм часом пол1тики сперечаються з приводу вступу 

Украши до Ceimoeoiоргатзаци торг!вл(, або СОТ. А в довщко- 
вих та шших виданнях доЫ спостершаемо неоднакове називан- 
ня та передавання щei оргашзацп. Пор.: ВОТ -  Всесвтня ор- 
гашзащя торг1вл1 (Короткий практичний словник абрев1атур



та скорочень в украшськш Moei, автори: Зшкевич-Томанек Б., 
Григор’ев О., Прихода Я. (Краюв, 1997); ВТО Всесвшня тор- 
гова оргашзащя, що е буквальным перекладом уживано! в ро- 
сшськш мов1 абрев1атури i и повноТ назви Всемирная торговая 
организация; СОТ -  Ceimoea оргашзацш торг1вл(. Правильною е 
назва Ceimoea органЬащя торг1вл1 (СОТ), бо в украшськш MOBi 
значения ‘який стосуеться свггу -  Земл1 з yciM, що е на нш ’ 
ч1тко й без будь-якого стшпстичного забарвлення виражае 
прикметник ceimoeuiL Що ж до складного прикметника все- 
свт нш , то його не можна вживати в назв1 зазначено'1 оргаш- 
зацп, через те що вш передае и значения з шдсилювальним 
вщтшком цшковитого охоплення, повноти (всесвтнш -  який 
стосуеться ecix кра’ш свггу, охоплюе весь св1т), якого надае вщ- 
м1нкова форма означального займенника весь.

Отже, Укра’ша мае нам1р вступити до Ceimoeoi оргатза- 
ци торг'гвл'г, або СОТ.

Чому все лише обрушуеться?
В украшськш мов1 помггне дедал1 ширше вживания д1е- 

сл1в обрушуватися /  обрушитися замють тих, як\ природшше 
передають значения великого руйнування, осування, обвалю- 
вання, падшня, а також навального наступу, безшдставного 
звинувачення тощо, пор.: Обрушився будинок; Обрушилася 
стеля; Обрушився берег; Торнадо обрушився на узбережжя 
lcnami; Русью вогни обрушилися на загарбнитв; Шквал кру
тшства, ошуканства обрушився на украшське сустльство; 
Опоненти вЫма силами обрушуються на колишнш СРСР та 
ш. Кожне з названих уживань цих д1есл1в мае свш точшший 
вщповщник, пор.: Обрушився будинок -  Розвалився (впав) 
будинок; Обрушилася стеля -  Впала стеля; Обрушився бе
рег -  Обвалився берег; Торнадо обрушився на узбережжя 1с- 
панТг- Торнадо налет1в на узбережжя lcnami; Русью вогни 
обрушилися на загарбнитв -  Русью вогни дали eidcin загарб- 
никам; Шквал крутшства, ошуканства обрушився наукраш- 
съке суспигьство -  Шквал крутшства, ошуканства звалився 
на украшське сустльство; Опоненти вс1ма силами обрушу
ються на колишнш СРСР - Опоненти звинувачують у всьому 
колишнш СРСР!



Отже, одномаштностч можна уникнути, якщо д1еслова 
обрушуватися / обрушитися замшити оргашчшшими для 
украшськоТ мови д1есловами з вщповщними значениями.

1снуе -  це хтось живе чи щось 6?
Сьогодш спостер1га€мо дедал1 ширше поеднання д1есл1в 

icnyeamu /  не icnyeamu з назвами конкретних предметов та аб
страктных понять 3i значениям наявноеп / вщсутност1 чогось, 
пор.: 1снуе домовлетсть; 1снуе думка; 1снуе загроза; 1снують 
проблеми в книговиданш; 1снують pi3Hi прийоми стлкування 
лжаря з патентом; Таких лт в  не icuye тощо. А чи можна так 
уживати? Тлумачний Словник укра1нсько1 мови подае двое 
значень д1еслова icHyeamu: 1. Бути в дшсностц бути. 2. Бути 
живим, жити (т. IV, с. 49). Якщо спиратися на це тлумачен- 
ня, то можна. Проте значения буття, наявносп / вщсутност1 
чогось виразшше передають форми е /  немае або lXHi синонь 
ми {€ дуже dopoai лжи; Немае деьиевих лт в; €  фшансово- 
економ1чна криза; Немае фшансово-економ1чног кризи), a 3i 
значениям ‘жити / не жити, бути / не бути живим’ лопчшше 
сприймаемо д1еслова icnyeamu /  не icnyeamu (1снують люди; 
1снують комахи). Тому подаш речення з д1есловами icnyeamu /  
не icnyeamu в украшськш мов1 оргашчшше звучатимуть так: 
€  домовлетсть (Досягнуто домовлепостО; €  думка (BidoMa 
думка); €  загроза (Наявна загроза); €  проблеми в кпиговидан- 
ni (Маемо проблеми в книговиданш); €  pi3ni прийоми спшку- 
ваппя лжаря з пащептом (Використовують pi3ni прийоми 
стлкування лжаря з пащептом); Таких лт в  немае.

Отже, д1еслова icnyeamu /  не icnyeamu потр1бно вживати 
тод1, коли йдеться про життя icTOT -  людей, диких i свшських 
тварин, птах1в, риб, комах, а д1еслова е /  немае та 1хш сино- 
шми -  якщо констатують наявшсть / вщсутшсть чого-небудь.

Розрахоеаний -  це не призначений, 
адресований комусь

В анотащях книжок, монографш, словниюв читаемо: Роз
рахоеаний на унте i cmydenmie навчальних 3amiadieycixpienie, 
пращвнишв padio, газет, телебачення, жypнaлicmiв; Розрахо- 
еана на euwiadanie i cmyдeнmiв-фiлoлoгiв, а також на ьиироке



коло Humanie; Розраховано на науковщв, викладач(ву студен- 
mie, учшв; Словник розраховано на ьиироке коло Kopucmyeauie: 
викладач1в i cmydeumie вищих та середшх навчалъних заклад(в, 
учител1в та учшв шкт. У цих анотащях слова розрахований, 
розрахована, розраховано визначають тих, кому призначеш, 
адресован! книжки, монографп, словники, хто може ними ско- 
ристатися. Тут Yx ужито под1бно до росшських рассчитанный 
(рассчитан), рассчитана, рассчитано. Проте в украшськш 
MOBi це значения не властиве д1еслову розрахувати i утвореним 
вщ нього д1еприкметникам розрахований, розрахована, розра- 
ховане та форм1 розраховано (див.: Словник укра'шськоУ мови, 
т. VIII, с. 787 -  788). Його виражають д1еслова призначити та 
адресувати i утвореш вщ них д1еприкметники призначений, 
призначена, призначене; адресований, адресована, адресова- 
не, а також форми призначено, адресовано, напр.: Призначе
ний для мовознавщв, викладач1в i cmydeumie ф1лолог1чних фа- 
кулътет1в, учител1в; Монограф1я адресована широкому колу 
лтгв1ст1в- науковим пращвникам, викладачам, астрантам, 
магктрантам, студентам старших курсчв. В анотащях дав- 
шших видань зрщка використовували д1еслова призначаеться, 
адресусться, пор.: Шдручник призначаеться для cmydeumie 
фiлoлoгiчнux спещальностей yuieepcumemie та педагог1чних 
iucmumymie; Адресусться широкш читацькш аудитора.

Отже, в анотащях замють розрахований, розрахована, роз- 
раховане, розраховано потр1бно вживати призначений, при
значена, призначене, призначено; адресований, адресована, 
адресоване, адресовано або й зовам  опускати щ слова, що не- 
рщко cnocTepiracMo в анотащях сучасних видань, пор.: FlociG- 
ник призначений для eutoiadauie, cmydeumie, учител 'ш, а та
кож тих, хто працюе з укралнським словом i Для eumiadauie, 
cmydeumie, учител{в, а також тих, хто працюе з укралнським 
словом; Адресована науковцям-мовознавцям, викладачам, ас
трантам, студентам i Для науковщв-мовознавщв, виклада- 
4ie, acnipanmie, cmydeumie.

Що замють книжного у (в) тому (miM) числ/?
Для виокремлення когось або чогось i3 сукупносп, щ- 

лого багато хто вживае похщний сполучник у (в) тому (miM)



числ1 переважно з шдсилювальною часткою i або й, напр.: 
...творятъся односкладт тдрядт речения способу d iiр1зного 
ступеня nouiupenocmi, у  тому nuaii u таю, що не можуть 
функщонувати як синотм(чт паралел1 до простых речень з 
орудным пор1вняння (Л. Кадомцева); ...уся лыцарсъка культу- 
ра, в тому числ1 i козацька, базусться на релшйност1 (О. За- 
бужко); До медычных заклад1в 3i скаргамы на стан здоров я 
звернулося 152 особы, у  тому числ127 дтей  (Укра’ша молода, 
20.07.2007). Для широкого використання цього сполучника, 
навпъ у книжному вжитку, немас шдстав. У його склад1 ма
емо 1менник чысло 3i значениям ‘сукупнють, трупа яких-не- 
будь oci6 , предм ете’ (див.: Словник украшсько! мови, т. XI, 
с. 330), що е для нього перифершним (у словниковш стагп 
воно четверте серед поданих п’ятьох). 1з цим значениям чысло 
вживаеться здебшыного перед вказ1вним займенником тых, де 
воно просто “порожне”, зайве, через що його опускають, пор.: 
Такый nanip теж вважають недшсным, хоча його “автор ” i 
зарахованый до числа тих, хто взяв участь у  выборах (УкраТна 
молода, 03.10.2007) i Такый nanip теж вважають недшсным, 
хоча його “автор ” / зарахованый до тих, хто взяв участь v вы
борах. Саме тому замють книжного похщного сполучника^ (в) 
тому (т1м) чысл1 для приеднання члена речения, що е части- 
ною попереду названо!’ сукупност1 чи визначеного цшого, ре
комендуемо ширше вживати залежно вщ контексту сполучник 
зокрема, прийменниково-вщмшкову форму серед них , частки 
наеш ь , також та шип сполуки з шдсилювальною часткою / 
або и. Пор. замшу книжного^ (в) тому (т1м) чысл1 цими засо- 
бами в речениях з украшських газет: На Волыш стых1я заедала 
великих збитюв господарству, в тому числ1 й л1совому i На 
Волыш cmuxin заедала великих збиттв господарству, зокрема 
й л1совому; За останню добу в Kucei госттал1зовано 37 оЫб, 
в тому числ1 четверо дтей з тдозрою на Kip i За останню 
добу в Kucei eocnimcuii3oeaHO 37 oci6, серед них четверо дтей  
з тдозрою на Kip; Жтка здатна бути лiдepoм у ecix сферах, 
у  тому Huaii и у  полтищ \ Жтка здатна бути лiдepoм у  ecix 
сферах, наеш ь i в полтищ; 3 елти, е тому числ1 полтичног, 
nompidno зробити державных мyжiв i 3 елти, також i noni- 
тычнои nompi6uo зробити державных муж{в.



Правильно вживайте
надтений (надтена, надтене, надтет)

У деяких працях можна прочитати: Kopim надтений уза- 
гальненим значениям; Морфема надтена такими властивос- 
тями, як неподтьтсть i цшстсть; Речения надтене багато- 
р1вневою структурою; Повнозначт слова надтет лексичним 
значениям. Лопчно постае питания: “Хто Тх надшив?” Адже в 
украУнсыай MOBi д1еслова надтяти /  надтити i д1еприкметник 
надтений (надтена, надтене, надтет) уживають тод1, коли 
хтось видшяе / видшив комусь частину чого-небудь для корис- 
тування, подарував комусь щось, надав певш якосп чи передав 
IX спадково, пор.: I почали modi надтяти землею людей: кому 
п ять, кому десять, кому й двадцять десятин дали (Народш опо- 
вщання); Отож як умирала стара, то благословила наймита з 
наймичкою побратись, надшила гх худобою... (В. Стороженко); 
У цих великих в1дкриттях i досягненнях людит допомагають 
i сприяють mi eummmei дарування i enacmueocmi dyiui, якими 
Бог надшив и... (Православний вюник); Так, людина надтена 
Богом здаттстю тзнавати ceim... (Православний вгсник); 
А ттом не поскупилася надтити ii мати: така i повненька, 
i бта, i рум яна, i чорноока, чорнобрива як мати (Панас Мир- 
ний). Кореням, морфемам, речениям тощо зазначених якостей 
н1хто не надавав, вони сформувалися у процеЫ розвитку мови, 
тому внутршньо притаманш Ум, становлять Ухню суть. Значен
ия внутршньоУ належноеп певноУ ознаки чому-небудь в украУн- 
ськш Moei виражають прикметники властивий, притаманний, 
характерний або д1еслова мати, виражати тощо.

Отже, подаш на початку речения з неправильно вжити- 
ми д1еприкметниками надтений (надтена, надтене, надтет) 
потр1бно замшити на такк Коршь виражае узагальнене зна
чения; Mopфeмi enacmuei (притаманш) таю ознаки, як непо
дтьтсть i цшстсть; Для морфеми характерш таю ознаки, як 
неподтьтсть i цшстсть; Речения мае daeamopieneey структу
ру; Для речения характерна багатор1внева структура; Повно
значт слова мають лексичне значения тощо.



Як уникнути тдйому р‘|вня води?
Через потеплшня вода шднялася в р1чках на схода та шв- 

дш Украши, затопила мости й автодороги. В шформащях про 
повшь повщомляють: Спостериаемо тдйом pienn води в рын
ках; Pieeub тдняття води 6im мосту сягнув п 'яти Mempie; 
Мемканщ “р1чкових райотв" стежать за тдншанням води; 
Сталося стршке тдвищення pieuu води в Imyni та ш. 1з цт  
шформацн зрозумшо, що в одних районах вода пщшмаеться в 
pinxax, щодня шдвищуеться и р1вень, в iHuinx -  уже шднялася 
до високого або й критичного р1вня. Рух води догори у водо- 
ймищах (р1чках, ставках тощо) в украшськш Moei виражають 
за допомогою д1есл1в тдшматися, тдвищуватися i похщних 
вщ них iMeHHHKie тдншання, тдвищування, фжсащю верхным 
меж1 руху води визначають, використовуючи д1еслова тдияти- 
ся, тдвищитися та 1менники тдняття, тдвищення. 1менник 
тдйом не вщповщае HopMi укра'шського словотворення.

Отже, украТнською мовою правильно вживати так: Вода 
(p ieeu b  води) тднтасться в р'тках i C n o cm ep iea cM o  nidui- 
мання води (p ieu u  води) в р1чках; Вода шднялася (p ieeu b  води 
тднявся) в р  'тках i Сталося тдняття води (р1вня води) в руч
ках; Шдвищуеться p ie e u b  води в p in m x  i C n o cm ep iea cM o  по- 
ступове тдвищування р1вня води в р1чках; Шдвищився p ie e u b  
води в р 'тках i Сталося тдвищення р'тия води в piHKax.

Поставлений чи постачений газ?
В однш i3 газетних шформацш читаемо: “...оч^валося nid- 

писання doeoeopie, ят б урегулювали погашения боргу “Наф- 
тогазу Украши ” за поставлений газ, а також doKyMeumie щодо 
постачання блакитного полива на 2008 pm i наступт nepiodu " 
(Украша молода, 15.02.2008). Лопчно постае питания: “Чому 
поставлений газ, коли його постачилиГ Ця непослщовнють 
зумовлена тим, що д1еприкметник поставлений утворено вщ до- 
недавна вживаного д1еслова поставити, яке тепер замшено орга- 
шчшшим для укра1нсько1 мови д1есловом постачити. Саме тому 
потр1бно вживати й постачання газу, а не поставляют чи по
ставка газу, як було рашше та трапляеться ще й сьогодш, напр.:



...у MocKei в(д6уваютъся переговори i3 кер(вництвом РАТ “Газ
пром ” з приводу умов поставок природного газу в Украшу (Укра
ина молода, 15.02.2008). 1нод1 замють постачений газ уживають 
спожитий газ. Проте ц\ словосполучення не збшаються за своУм 
значениям: перше ширше за друге.

Отже, зважаючи на те, що газ постачають, потр1бно вжива- 
ти: Постачати (постачити) газ; Умови постачання газу; До- 
кументи про постачання газу; Заплачено борг за постачений 
газ; Постачено газ в обсягах, передбачених договором.

Чи бувають голоем болГ?
У радюреклам1 настшно рекомендують уживати Спазган, 

бо вщ нього проходять головт бол1. Пащенти пщтверджують, 
що в них пройшли головт бол1 шсля вживания Спазгану. 
Справд1, ui шгулки утамовують бшь, але як про це правильно 
сказати?

У загальному вжитку украУнськоУ мови звичш словоспо
лучення болишь голова, перестала болти голова. Jlixapi ко- 
ристуються переважно словосполученням головний бть, особ
ливо серед симштапв деяких хвороб. Уживати головт бол( не 
можна, бо 1менник бть 3i своУм значениям ‘вщчуття ф1зичного 
страждання’ в украУнськш л1тературнш Moei висту пас тшьки у 
форм1 однини, пор.: Як1в в1дчув, як поступово в нього затихае 
головний бть (А.Шиян); Споконвту в Китах був поширений 
оригшальний споЫб порятунку в id головного i зубного волю: 
уколи голки в так звану точку t(xe-xy”... (УкраУна молода,
13.07.2012). У форм1 множини цей 1менник трапляеться 3i сво
Ум переносним значениям ‘вщчуття прикроен, досади, смутку 
тощо’: Я  забуваю Ыреньке життя тренъких бол1в i турбот i 
тзнаю тьиий солодкий ceim (М. Хвильовий); I бол1 не болять 
мет... (М. Вшграновський); Чи не вперьие на ньому на повен 
голос заговорили депутати про народт бол1 й проблеми (Го
лос УкраУни, 24.05.2012).

Останшм часом почали вживати словосполучення голов
ний бть як етшке 3i значениям ‘те, що дуже непокоУть, тур- 
буе, вщ чого щось важливе залежить’, очевидно, пщ впливом 
росшського головная боль: Кожна жшка вважае себе единою 
та неповторною, тому i ceiu образ створюе дуже ретельно.



Heeid'емною його частиною е одяг. А це... неабиякий головний 
бть для сучасног моднищ (Центр моди “JlaBic”, 26.03.2014).

Отже, украУнською мовою правильно говорити i писати: 
Шсля вживання Спазгану перестала болш и голова; Шсля 
вживання Спазгану минув головний бть; Спазган утамував 
головний бть; Спазган утамував бть у  голову Спазган до- 
пом1г позбутися головного болю; Спазган допом1г позбутися 
болю в голова та ш.

Що замють розцшюеться (розцшювалося)?
Якимсь неприродним с вживання в украУнсьюй мов1 ще- 

ошвних форм розцшюеться (розцшювалося) 3i значениям ‘ощ- 
нюсться (оцшювалося), сприймаеться (сприймалося) кимсь’ у 
пасивних конструкщях, пор.: Таке динам1чне значения розц1- 
нюеться як початкове (1з дисертацп); Вчинок хлопця розцшю
еться як зрада (УкраУна молода, 06.02.2008); Рашьие це роз- 
цшювалося як злочин (1з виступу).

Якщо йдеться про загальновизнану думку, прийняту ба- 
гатьма оцшку, певне узагальнення, то природшше в украУн- 
ськш Moei вживати форму 3-ьоУ особи множини тепер1шнього 
часу або форму множини минулого часу д 1есл1в вважати, ква- 
л1ф1кувати, визначати, тлумачити, витлумачувати, сприймати 
та шших, що виконують роль головного члена односкладного 
неозначено-особового речения, пор.: Таке динам1чне значения 
вважають початковим; Вчинок хлопця сприймають як зраду; 
Рашьие це квал1ф1кували як злочин.

Отже, зам1сть д1ссл1вних форм розцшюеться (розцшюва- 
лося) пасивних конструкщй уживайте форми д1еанв вважа
ють (вважали)9 квал1ф1кують (квал1ф1кували), визначають 
(визначали)9 тлумачать (тлумачили), витлумачують (витлу- 
мачували), сприймають (сприймали) та ш.

ГИд’еднайтесь до мереж1 та вминайте телефон
У р1зних видах реклами нас, користувач1в стшьникових 

телефошв, закликають тдключитись /  тдключатись до ме
реж! стшьникового зв’язку, гарантують надшне тдключення. 
В шструкщях пишуть, як включити, виключити та в1дклю- 
чити стшьниковий телефон. За турботу дякусмо, але не мо-



жемо погодитися з уживанням дксл1в i псшдних вщ них 1мен- 
HHKie, до складу яких уходить коршь -ключ-, бо в украшськш 
лггературнш Moei YxHi значения виражають mini д1сслова й 
1менники. 3i значениям ‘приеднуватися / приеднатися за до- 
помогою чого-небудь до основного джерела живлення, енер- 
rii, до яко1сь мереж} (телефонно'1, газово!, електрично’1 тощо)’ 
уживають д1еслова n id  ’е д н ува т и ся  (д1я в стан} розгортання) та 
n id  ’ед н а т и ся  (д1я завершена, результативна) i похщш вщ них 
}менники n id  'сд н ува н н я  / n i d 'с д н а н н я , а не д1еслова т д к л ю ч а -  
т и ся  /  т д к л ю ч и т и с я  чи }менники т д к л ю ч а н н я  / т д к л ю ч е н - 
ня. Значения ‘уводити / увести в д1ю, з’еднуючи / з’еднавши 
з джерелом енергй’ виражають д1еслова вм и к а т и  /  вв1м кн ут и  
(yeiM KHymu) та }менники вм и кан н я  /  вв1м кн ен н я  (ув1м кн ен н я) , 
а не д1еслова вк л ю ч а т и  /  вк л ю ч и т и  чи }менники вк лю ч ан н я  /  
вклю чен ия . Виразниками протилежного значения ‘припиня- 
ти / припинити д,\ю  чого-небудь, перериваючи / перервавши 
зв’язок i3 загальною системою’ € д1еслова ви м и к а т и  /  в и м к н у -  
т и  та }менники ви м и к а н н я  /  в и м к н е н н я , а не дкслова вы к лю 
чении /  в и к л ю ч и т и  чи }менники в и к л ю ч а н н я  /  вы клю чен ия.

Якщо ж треба передати значения 'роз’еднувати / 
роз’еднати щось i3 чимсь, щоб припинити його роботу’, ви- 
користовують д1еслова e id  ’едн ува т ы  /  e id  'едн ат и  та }менники 
e id  'ед н ува н н я  /  e id  З н а н и я ,  а не д1еслова в id к л ю ч a m u  /  e id -  
клю чы т и  чи 1менники в id к л ю ч a н н я  /  в id к л ю ч e н н я .

Отже, укра’шською мовою правильно вживати так: 
Шд ’еднуватися /  n i d 'еднатися д о  M epeotci е т ш ь н и к о в о го  
зв 'я з к у ;  Ш д’еднуйся / тд'еднайся д о  M epeotci е т ш ь н и к о в о го  
з в  'я зку; Шд ’еднуйтеся /  n id  ’еднайтеся д о  Mepeotci е т ш ь -  
н и к о в о го  з в 'я з к у ;  Ш д'сднування /  n i d ' сднання д о  M epeoic i 
е т ш ь н и к о в о го  з в 'я з к у ;  Не забувай вмикати ет ш ьн ы кови й  
т ел еф о н ; Ув1мкни ет ш ьн ы кови й  т е л е ф о н ; Вимикай е т ш ь 
ны ковий т ел еф о н  у  m e a m p i;  Вимкни ет ш ьн ы кови й  т ел еф о н ;  
В'гд'сднай т е л е ф о н  e id  M epeotci е т ш ь н и к о в о го  з в  'я зку  i т. д.

Не приеодьте н/чого у eidnoeidHicmb...
В офщшно-дшовому вжитку, особливо в мов1 украТн- 

ського законодавства, узвичатся штамп п ры води т и  /  п р и в е с 
т и щ о сь  у  e id n o e id u ie m b  /з ч и м -н еб уд ь  (д о  ч о го -н е б у д ь ) , пор.:



Закон про опозищю треба привести у  eidnoeidnicmb b  Кон
ституцию (Дзеркало тижня, 14.01.2011); Не тзшьие тж за 
три мюящ крата повинна привести свое законодавство у  
eidnoeidnicmb з вимогами Свропейського союзу (Високий За
мок, 02.06.2013); Найперше, що nompi6no, -  eidpodumu, при
вести у  eidnoeidnicmb do Конституций принцип розподту 
права (Тиждень, 29.11.2012); Одночасно на адресу КилвсъкоХ 
M icbK oi ради суд скерував окрему ухвалу, де просив привести у  
eidnoeidnicmb do еимог Конституцп м1сцеее положения про 
порядок проведения eidnoeidnux eaxodie (Украшська правда,
28.02.2013). А став цей штамп звичним тому, що вш е букваль- 
ним перекладом росшського приводить /привести что-либо в 
соответствие с чем-нибудь. Украшською мовою його значен
ия правильно передати як узгоджувати / узгодити що-небудь 
i3 чимсь, пор: Закон про опозищю узгодити h  Конституцию; 
Украша повинна узгодити свое законодавство з вимогами 
Свропейського союзу; Документ рекомендовано узгодити з 
нормами чинного законодавства.

Отже, замють приводити /  привести щось у eidnoeidnicmb 
1з чим-небудь (до чого-небудь) потр1бно вживати узгоджува
ти/узгодити що-небудь Ь чимсь.

Позицюнуватися як... -  не потр1бне н1як!
На сторшках украшсько'1 преси дедал1 актившше вживають 

д1еслово позицюнуватися 3i значениям ‘вважатися, сприймати- 
ся, визначатися як; мати статус’, пор.: Усе, що позищонуеться 
зараз в УкраХш як Ытернет-телебачення, перебувае на cmadii 
початкового розвитку (Украша молода, 18.09.2009); “ТСН. 
Тиждень ” позищонусться як тижневик, журналу cmwii шфо- 
тейменту: яскравий, динам(чний, доступний, сощально спря- 
мований (Украша молода, 18.09.2009). Трапляеться це д1еслово i 
без -ся, пор.: Bin позищонус себе як нащонал-патрют (Украша 
молода, 14.01.2010). 1х не подають словники украУнськш мови.

Д1еслова позицюнуватися, позищонувати мають неукра- 
шське оформления, на що вказуе звукосполука -он-, яко!* не- 
мае в спшьнокореневих словах позицшний, позищювання, зате 
вона наявна у вщповщних словах росшськоУ мови, пор.: пози
ционный, позиционирование. Украшською мовою д1еслова по-



зицюнуватися, позицюнувати повинш звучати як позищюва- 
тися, позищювати. Але за свош значениям вони надлишковц 
бо донедавна його виражали д1еслова вважатися ~ вважати, 
визначатися -  визначати, подаватися -  подавати, сприйма- 
тися -  сприймати та ш., а також стшю словосполуки маши 
статус, eidiepaeamu роль тощ о. Саме тому i позицюнуватися 
(позицюнувати) як ..., i позищюватися (позищювати) як... 
не потр1бш украшськш MOBi шяк.

Що означае сьома година?
Визначення часу сьома година замють сш  годин, як ужи- 

вали донедавна, дехто плутае з росшським седьмой час, що 
означае скшькись хвилин по шост1й годиш. В украТнсьюй Moei 
сьома година -  це pieno сьома, в1ддалена в1д uiocmoi на одну 
годину. Зайве вживати i сьома година ранку, бо в шшу пору 
дня и немае. Увечер1 -  це девятнадцята година.

Отже, повщомлення диктора рад1о “Сьома година ” чи 
вщповщь “Сьома година*9 на запитання “Котра година?” в 
укра\нськ1й Moei означае р1вно сьому, а не шосту годину з не
значною кшьюстю хвилин.

У чергу ставайте, але у свою чергу не вживайте
Поширеною стала стшка словосполука у  свою чергу, яку 

використовують там, де не йдеться Hi про яку чергу, напр.: 
Шмеччина у  свою чергу неодноразово заявляла, що готова 
прийняти Тимошенко на л1кування (Украшський тиждень,
07.09.2013); У свою чергу старший економют Сотового бан
ку... зазначив, що роль приватного сектора в Укралт nompi6- 
но посилити (Новини УН1АН, 14.01.2014); 31 с1чня 2013 року 
Mimcmp закордонных справ Укрални... noeidoMue журналютам, 
що передав формальний запит про сприяння СС у  звтънент 
журналютки.., СС у  свою чергу еже пообщяв тдключитися 
до врегулювання щс! ситуаци. У свою чергу МЗС спростував 
тформацт про те, що переговори щодо звшьнення викраде- 
но!укратки не ведуть (Дзеркало тижня, 31.12.2013); Проку
рор облаетi.., у  свою чергу; попросив denymamie стримувати 
громадсьтсть eid незаконних дш (День, 24.01.2014). Цю етш-



ку словосполуку вживали в р1зних стилях украшсько1 л1тера- 
турноТ мови i paHime, причому \нод\ нав1ть видшяли комою 
(комами з обох боюв) як вставну, пор.: Haiui dim uy свою чер- 
гу додають до здобутого eid нас скарбу мови ceoix вимов1в 
того, що ш  за свого життя довелося навчитися, передумати, 
пережиты (Панас Мирний); Молодий пасажир тепер у  свою 
чергу оглянув старого (П. Панч); ...роль базового...виконуе се- 
мантичний критерш, що зумовлюе граматичну спещал1защю 
слова в речент або словосполучент; синтаксичний критерш, 
у свою чергу, е базовым для морфолог1чного критерт  (I. Ви- 
хованець). Проти використання словосполуки у  свою чергу 
висту пал и украшсью мовознавщ ще на початку XX ст., бо 
вважали и буквальним перекладом росшсько1 словосполуки в 
свою очередь. Значения вщповщносп, под1бносп, яке вона ви- 
ражае, украшською мовою можна передати р1зними засобами, 
одш з яких (так само, також, подобно до кого-, чого-небудь, 
3i свого боку, у  eidnoeidb, як i iumi) переважають у книжному 
вжитку (пор. замшу ними у  свою чергу в поданих на початку 
речениях: Шмеччина також (так само) неодноразово заяв
ляла..; Старший економ1ст Свтового банку... також зазна- 
чив..; 31 с1чня 2013 року миистр закордонных справ Украши... 
noeidoMue журналжтам, що передав формальный запит про 
сприяння ССу звшьнент журналютки... У eidnoeidb на це СС 
пообщяв присднатися до врегулювання ц1с1 ситуацп..; 3i свого 
боку МЗС спростував шформащю..; Прокурор област1... та
кож попросив denymamie стримувати громадсьтсть eid не
законных дш ), а шип (/ (й) co6i, i сам та ш.) -  у розмовному 
та художньому (напр.: Розсердився старый, гримнув дверима, 
nimoe. А Карпо й cobi надувся, мов тдик (М. Коцюбинський).

Отже, у свою чергу ставайте в магазин!, до каси на вокзал! 
тощо. Коли ж щеться про д!ю, яку виконують у вщповщь на 
попередню д\ю когось шшого, т е л я  чие'юь дп, то для книжно
го вживания природш сполуки так само, також, nodi6no do 
кого-, чого-небуЬь, 3i свого боку, у  eidnoeidb, як i inuii, а для 
розмовного та художнього -  сполуки i(u) co6i, i сам.

Буе / залишаеться чи буе / е?
Нерщко читаемо або чуемо твердження, у яких уживають 

сполуки д1есл1в був (була, було) i залишаеться, були i золи-



шаються, був (була, було) i залишиться, були i залиьиаться, 
пор.: “Кобзар” Тараса Шевченка був i залишасться miao 
уткальною укратсъкою книгою, за багатьма висловлювапня- 
ми -  “укратсъкою Б1бл1сю ”, яка в р1зт часы надихала пись- 
меннитв, науковщв, KOMno3umopie, мистщв на досл1дження 
та ттерпретащю гемальних meopie укратського Пророка 
(Б. Горинь); Складною i стрною проблемою лтгвютики була 
I залишасться квал1фтащя так званых службових сл1в (I. Ви- 
хованець); Украта була i залишасться cmpameeinuo важли- 
вою державою для Сполучених UJmamie Америки (Урядовий 
кур’ер, 01.08.2009); Руслана: Головною вимогою Майдану 
було i залишасться: “Украта -  це Свропа! ” (Високий Замок,
16.12.2013); Питания словотвору були и залишаються од
ними з актуальных у  сучасному мовознавств( (А. Левицький). 
Назван! сполуки д1есл1в мають значения ‘продовжувати бути 
ким-, чим-, яким-небудь для когось або чогось’. Укршнською 
мовою вияв попереднього стану тепер оргашчшше переда- 
ти д 1есл1вними сполуками був i е, була i е, було i с, були i су 
напр.: Мазепа для У крепни був i с великий nampiom (I. Дзюба); 
...Шевченко був i doci с великим гравцем (УкраУнська правда, 
24.11.2010); Стьсъке господарство... було i с основным поста- 
пальником продовольства та сировини для переробних галузей 
(УкраУна молода, 15.11.2013). Якщо ж шщнбно наголосити, 
що попереднш стан триватиме й надал1, то до цих дксл!вних 
сполук треба додати ще вщповщну особову форму майбутньо- 
го часу д1еслова бути, пор.: Я був (була, було), е i буду: Ти був 
(була, було), с i будеш; Bin був, с i буде; Вона була, е i буде; 
Воно було, е i буде; Ми були, с i будемо; Ви були, с i будете; 
Вони були, е i будуть, напр.: Мова була, с i буде вторичною 
пам’яттю народу (С. Геник); Глава УГКЦБлаженшший Свя
тослав: Ми завжди були, с i будемо 3i своХм народом (Като- 
лицький оглядач, 13.01.2014).

Отже, замють був (була, було) i залишасться, були i зали
шаються потр1бно вживати був (була, було, були) i с, а замють 
був (була, було), с i залишиться, були, е i залишаться -  Я  був 
(була, було), с I буду; Ти був (була, було), с i будеш; Вт був, с i 
буде; Вона була, с i буде; Воно було, с i буде; Ми були, с i буде
мо; Ви були, с I будете; Вони були, с i будуть.



Чи можна виглядати веселою?
В украУнському вжитку поширюсться д1еслово виглядати 

в р1зних його граматичних формах для характеристики зо- 
вшшносп або внутршнього стану кого-небудь. Його поедну- 
ють з прикметниками, передаючи наявнють певноУ ознаки або 
УУ поз1рн1сть, несправжнють (напр.: У нора вона... виглядала 
веселою i задоволеною (УкраУна молода, 04.06.2008); ...коли 
вт дарував... троянду без uiunie, виглядав цигком щирим (Ви- 
сокий Замок, 04.10.2007); Вона виглядала безпорадною, i все 
бтьше нагадувала пташенятко з маленьким жовтим гребт- 
цем i допитливим дзьобиком (С. Андрухович), та з 1менни- 
ками, виражаючи под1бшсть до кого-небудь (напр.: Вона ви
глядала трохи як вельможна дама тзнього Середньов1ччя... 
(С. Андрухович). УкраУнською мовою наявшсть певноУ озна
ки передають форми тепершнього та минулого часу д 1еслова 
бути, пор.: Учора вона... була веселою i задоволеною; ...коли 
вт дарував... троянду без tuunie, був щлком щирим. Значения 
поз1рност1 виражають форми д1сслова здаватися, що поедну- 
ються з прикметниками та 1менниками (пор.: Вона здавалася 
безпорадною; Вона здавалася вельможною дамою тзнього 
Середньов1ччя), а також прикметники под1бний, схожий, якщо 
вони вживаються з 1менниками (пор.: Вона була схожа на 
велъможну даму тзнього Середньов1ччя; Вона була под'ьбна 
до вельможной дам и тзнього Середньов1ччя).

Отже, в украУнськш Moei д1еслово виглядати не можна 
вживати для вираження значень наявносп певноУ ознаки, и по- 
3ipHOCTi, несправжносп та под1бност1 до кого-небудь.

Старше в причисл1вников1й позицм...
3i значениям перевищення якогось вжу, нер1дко дозвшь- 

ного для здшснення чого-небудь, багато хто вживас форму 
старше. Особливо вона поширена в шструкщях для медич- 
ного застосування лш в (пор.: Серцев1 Kparmi... призначають 
дорослим та дтям старше 12 роте; Мтстуру призначають 
дтям старше 2 роте), у документах, де людей подшяють на 
BiKoei групи з певною метою (пор.: 30 -  40роте; 40 -  50роте;



старше 50 poxie), у р1зних приписах, розпорядженнях тощо 
(пор.: Немае обмежень людям старше 40 poxie; На стацю- 
парне л1хування не приймаютъ хворых старше 75 poxie). А чи 
можна так уживати? Hi, не можна, тому що в украшськш Moei 
прикметник старше (форма середнього роду) використовують 
переважно для пopiвняння двох icTOT, одна з яких бшьша за 
вжом вщ друго1, мае бшьше за другу роюв, пор.: Мое дитя 
старше за твое (eid твого; тж твое); 1хне малятхо старше 
за наше (eid нашого; тж наше). KpiM цього, прикметниками 
старший, старша, старше називають того, хто прожив бшь
ше роюв, шж шший, пор.: старший брат (протилежне молод- 
ший брат), старша сестра (протилежне молодша сестра); 
старше дитя (протилежне молодше дитя).

В укра’шсьюй MOBi перевищення певного в1ку, установлено- 
го для здшснення чого-небудь, виражають прийменники 1псля, 
за, понад у причисл1вников1й позицй, пор.: Серцев1 xparuii... 
призначають д 'тям теля 12 poxie; Mixcmypy призначають di- 
тям теля 2 poxie; Немае обмежень хому за 40 poxie; На ста- 
цюнарне лщвання не приймають хворых, яхим понад 75 poxie.

Початкову в1кову межу для вживания чи виконання чого- 
небудь можна передати за допомогою прийменника з, пор.: 
Ceptfeei xparuii... призначають дтям з 12 poxie; Mixcmypy 
призначають дтям з 2 poxie (з deopi4Hoao eixy).

Отже, зам1сть старше 3i значениям перевищення якогось 
вжу в укра\’нсьюй mobi потр1бно вживати прийменники т сля9 
за, понад у причисл1вниковш позищ!.



УЖИВАННЯ ТА ПРАВОПИС 
HOBITHIX ЗАПОЗИЧЕНЬ
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Числ1вники “не знаються” з топ-
У npeci з ’явилися дивш сполуки, для яких Haeiib назви 

немае, бо за таким зразком в украУнсьюй Moei сл\в нжоли не 
утворювали. У цих сполуках поеднано шшомовну основу 
топ-, що за значениям вщповщае украУнському “найкращий”, 
з юльюсним числ1вником, пор.: Жоден з навчальних заклад1в 
Украши не потрапив до топ-500 кращих навчальних закла- 
die ceimy (УкраУна молода, 12.02.2011); 3 Свропи до топ-10 
[найкращих M id для проживания] потратит лише Шденъ та 
Гельсшт (УкраУнський тиждень, 25 .02 .- 03.02.2011); Топ-10 
найбагатших di-джегв ceimy (Економ1чна правда, 22.08.2012).

Вщомо, що юльюсш чисшвники вживаються самостш- 
но, означаючи число (п ять плюс десять -  п 'ятнадцять), та з 
!менниками, визначаючи кшьюсть кого-, чого-небудь (dei жЫ- 
ки, чотири столи, десять cmydenmie). Вщ них можна утво- 
рити переважно порядков! прикметники (три -  третш, чоти
ри -  четвертий), зрщка -  !менники (одиниця, Ымка, десяток), 
д1еслова (двогти, восьмерити) та присшвники (утрос, deiui). 
1з префиксами украУнського чи чужомовного походження юль- 
KicHi числ!вники зовЫм не посднуються. Тому сполуки нов1т- 
нього запозичення топ- i3 юльюсними числ1вниками -  це без- 
глузд1 утворення, якими хизуються автори-невшласи. Замють 
топ- потр1бно вживати прикметники найкращий (найкраща, 
найкраще, найкращ^. Пор. у поданих вище речениях: Жоден з 
навчальних заклад1в Украши не потрапив до 500 найкращих 
навчальних заклад1в ceimy; 3 Свропи до 10 [найкращих мют 
для проживания] потратили лише BideHb та Гельсшт; 10 най
багатших диджегв ceimy

Тож пам’ятаймо, що кшыасш чиогнвники “не знаються” з 
чужомовним топ-.



Бл/ц- i його “украшсью родичГ

Сьогодш для багатьох стало улюбленим, “модним*" запо- 
зичення б л щ яке почали поеднувати з р1зними словами укра- 
1нсько1 л1тературноТ мови i помилково писати переважно через 
дефю, пор.: блщ-опитування, блщ-ттерв ю, блщ-зустр1ч, блщ- 
ei3um, блщ-тдсумки, блщ-огляд, блщ-коментар, блщ-новини, 
блщ-диктант, блщ-вЫторина, блщ-конкурс, блщ-туртр, блщ- 
кредит, блщ-ремонт та ш. Очевидно, його вподобали за те, що 
значения ‘короткий, дуже короткий, миттевий, блискавичний’ 
сшвзвучне 3i CTpiMKHM, динам1чним темпом нашого життя. 
Проте донедавна обходилися без блщ- i вживали замють нього 
цшу низку украшських синошм1в, за допомогою яких переда
вали найтонпп вщтшки значения ‘що тривае недовго’ й уника- 
ли одномаштностг Серед них -  короткий, недовгий, нетрива- 
лий, короткотривалий, короткочасний, миттевий, блискавич
ний, короткотермтовий, короткостроковий, стислий, швид- 
кий та ш. Ось як можна замшити цими синожмами зазначеш 
утворення з блщ-: коротке (блискавичне) опитування; коротке 
штерв ’ю; коротка (нетривала) зустр(ч; короткий (коротко
часний) eieum; коротю (основш) тдсумки; короткий (стис
лий) огляд; короткий (стислий) коментар; коротт (основш) 
новини; короткий диктант; коротка eiKmopuua; короткий 
конкурс; короткий туршр чи туртр, дуже скорочений у  час1; 
короткотермтовий (короткостроковий) кредит; швидкий 
(поверховий, косметичний) ремонт та ш.

Не зневажаймо численних “украшських родич1в" нов1т- 
нього запозичення блщ-. Вони зрозумшип, оргажчншп, ба- 
гатпп на pi3Hi значеннев1 вщтшки. А ще -  своУ, рщж!

Вщ DJ до диджея
Ti, хто дос1 пише di-джей чи д1джей, мабуть, не знае по- 

ходження та способу утворення цього нов1тнього запозичення. 
1накше не можна пояснити, чому набуло поширення непра- 
вильне передавання його в украУнськш мовнш практищ, пор.: 
На mepumopii “Арени JIbeie" выступить найкращий di-джей 
ceimy Армш ван Бюрен (http://galinfo.com.ua/news/! 144IO.html);

http://galinfo.com.ua/news/


Найстарший di-джей у  ceimi -  70-piHua британка Рут Флауерз 
(http://ua.euronews.com/nocomment/2012/07/23/dj-mamy-rocks- 
the-house-in-stuttgart/); 1тщаторами проведения першого у  За- 
xidnm Украш Д^параду стали eidoMuii di-джей Максим Фра- 
срман i обласна асощащя батътв dimeuAuecuiidie “Особлива 
дитина" (Волинь, 05.03.2009); Шотландський д1джей Келвт 
Xappic (Calvin Harris) за кыьюстю cuuznie з одного альбому... 
побив рекорд Майкла Джексона (Високий Замок, 24.04.2013); 
Четверта наречена Роналдо -  д1джей (http://www.ua-gol.com/ 
news/28125.html); Bin [Армш ван Бюрен] п ’ятьpaeie був обра- 
ний кращим д 'гджесм ceimy за верйею рейтингу DJ Mag Тор 
100 (Високий Замок, 17.12.2012); ...буде 3i6pano все найкра- 
ще, що е в Шдерландах, -  eid icmopunnux кopaблiв до стльного 
концерту корол1всъкого оркестру з д 'ьджеями (УкраУна моло
да, 30.04.2013).

Щоб правильно оформити зазначене запозичення, по- 
тр1бно зважити на те, що воно походить з буквено! англшсько! 
абрев1атури DJ (скорочення вijx сл1в Disc Jockey), яку вимовля- 
ють за назвами и букв, а саме як [di:d3ei]. В украшськш Moei 
назви букв uieY абрев1атури передали кириличною графжою, 
те л я  чого з них утворилося самостшне слово д1джей, яке вщ- 
повщно до чинно! укра'шсько! словотв1рно! норми треба писа- 
ти разом, а до фонетично! (правила “дев’ятки”) -  з голосним и, 
тобто диджей. Воно стало назвою людини, яка публ1чно вщ- 
творюе записан! на звукових ноаях музичш твори 3i змшою 
або без змши матер1алу техшчними засобами.

Отже, правильно писати i вимовляти диджей. Це слово 
е наслщком пристосування запозичено! буквено! англшсько! 
абрев1атури DJ до словотв1рно! та фонетично! норм украУн- 
сько! л 1тературно! мови.

Чи потр1бен украУнсьюй MOBi екзит-пол?
На президентських виборах 2010 року украУнсью сощоло- 

ги так само провели шдрахунок голоЫв через опитування ви- 
борщв на виход1 з виборчих дшьниць. Фах1вщ, а за ними жур- 
налюти та mini верстви населения таке опитування називають 
запозиченим словом екзит-пол, рщше -  екзит-пул (перше вщ- 
повщас буквеному, граф1чному передаванню запозичення, дру-

http://ua.euronews.com/nocomment/2012/07/23/dj-mamy-rocks-the-house-in-stuttgart/
http://ua.euronews.com/nocomment/2012/07/23/dj-mamy-rocks-the-house-in-stuttgart/
http://www.ua-gol.com/


re -  BHMoei в англшськш MOBi). Хоч це соцюлопчне дослщжсн- 
ня в УкраУш вщбулося вдесяте, його шшомовна назва доЫ не 
мае в украшськш Moei узвичаеного правильного правопису. Як 
i рашше, у MOBi преси переважае назва екзит-пол, пор.: Екзит- 
поли майже однаково “вгадали ” попередт результаты eu6opie 
у першому mypi; Шч is недт на понедиюк укратсьт соцюло- 
ги провели в po6omi -  оприлюднювали результаты екзит-пол1в 
першого туру президентских eu6opie; Директор фонду ‘ Демо- 
кратичт Мщативи” i (,батько екзит-пол1в” 1лько Kynepie за- 
певнив “Украшу молоду”, щорезультаты екзит-пол1в суттево 
не eidpi3HHwmbCH„; Оргашзатори Нацюнального екзит-полу 
визнають: основною проблемою розб1жностей результат1в з 
тьиими екзит-полами е те, що це досл1дження проводилося 
на меншш, шж хоттося б, кшькост1 дшьниць (УкраУна молода, 
19.01.2010). У '‘Великому тлумачному словнику сучасноУ укра- 
УнськоУ мови” (Уклад, i голов, ред. В.Т. Бусел. -  К.; 1рпшь : ВТФ 
“Перун”, 2005, с. 338) подано екзит-пул. KpiM розб1жностей у 
передаванж голосного ui запозичеш слова ще й пишуть здебшь- 
шого через дефю, хоч вони не е складними, бо Ухш частини не 
вживають в украшськш мов1 як самостшш слова. Саме тому ix 
правильно писати разом.

Безперечно, украУнським слухачам i читачам зрозумш- 
шою е словосполука опитування виборщв на euxodi з вы
борных дшьниць, тому Уй i потр1бно надавати перевагу в за- 
гальному украУнському вжитку. 1з двох чужомовних назв, 
оформлених за р1зними способами -  екзитпол \ екзитпул, 
прийнятшшою вважаемо екзитпул, бо вона вщбивае звучания 
цього слова в англшськш мовг И пропонуемо лише для про- 
фесшного вживания.

Не цурайтеся прикметниюв. Вони -  наии!
В украшськш Moei типово передавати ознаку кого-, чого- 

небудь за допомогою прикметниюв, пор.: щедрий народ, доб
ра мати, чемне дитя, uydoei люди. Проте останшм часом 
цю рису шнорують шд впливом англшсько1 мови, уживаючи 
так1 складш слова, де перший 1менник виражае ознаку щодо 
другого 1менника. До найуживашших “означальних” 1менни- 
xie потрапили б1знес~, Media- (мас-Media-), niap-t штернет-,



о н лай н - та ш., пор.: 6 i3H ec-oce im a , б1зн ес-кон т акт и , б1знес- 
кола; M ed ia -n p o cm ip , M edia-n idm puM K a, M ed ia -ж и т т я , M ed ia -  
п р о гр а м а , M e d ia -п р а щ вн и к , м ед х а -к о м п а т я ; т а р -о п е р а щ я , 
т а р-п роп ози ц 1я , n ia p -за х о д и ; т т е р н е т -в и д а н н я , т т е р н е т -  
га з е т а , ш т е р н е т -п о с л у га , ш т ер н ет -к р а м н и ц я , т т е р н е т -м а -  
га зи н , ш т ер н ет -т ел еб а ч ен н я , т т е р н е т -с т о р ш к а , ш т ер н ет -  
сай т , т т ер н ет -л ек щ я , о н л а й н -к а н а л и  та ш., напр.: . . .г р у п у  
п ал и в-п роф есю н ал 'хв  м о гл и  ст во р и т и  для  в1 д ст о ю ва н н я  свогх  
in m e p e c ie  р е гю н а л ь ш  б1знес-кола (Галицью контракта, 2002, 
№ 27); Т елев1зт ний ан т и квар1ат  у к р а х н с ь к о го  Media-npocmo- 
ру (День, 15.09.2006); П о т у ж н а  Media-тдтримка м о л о д о го  
п о л т и к а  к о ш т у е  вел и чезн и х  гр о ш е й  (Р1вне веч1рне, 2009, № 
33); П р ем  ’с р -м Ш с т р  м а е  о б м еж и т и  o c o 6 u c m i niap-заходи з а  
б ю д ж е т ш  к о ш т и ... (УкраТнська правда, 12.01.2009); Не м а ю  
зви ч к и  чи т ат и  “ф о р у м ы ” Хнтернет-виданъ... (М. Матюс); 
Ытернет-телебачення р а н о  чи т зн о  п р и й д е  в  У к р а ш у на 3Mi- 
н у  т р а д и ц ш н о м у  т е л еб а ч ен н ю  (УкраТ'на молода, 18.09.2009); 
М а с о в о  онлайн-канали в  УкраХш зая вл ят ься  ро к 1 в  ч ер ез  д в а  
(УкраТна молода, 18.09.2009).

В украТнсыай MOBi природно вживати замють “означаль- 
них” 1менник1в б1знес-, Media- (мас-Media-), niap-, штернет-, 
онлайн- прикметники б1знесовий, медшний (масмедшний), 
тарный, тар1всъкий, ттернетний, ттернет1вський, штер- 
нетовий, мережевий, онлайновый. У перюдичних та шших ви- 
даннях трапляються деяю з цих прикметниюв, напр.: У медш
ний npocmip виливалося багато суперечливоХ i не завжди дос- 
moeipnoi шформаци... (УкраТ’на молода, 24.07.2007); Чутки... 
з'явилися в медтному cepedoeuiyi ще кыъка тижтв тому 
(День, 13.04.2007); Питания фшансовоХ та медшноХ тдтрьш- 
кы нашого спорту -  це велика проблема... (Спортивна газета, 
2005, № 49); Хто мае право, щоб його думка була донесена 
до широкоХ масмедшноХ аудитора? (Урок украТ’нськоТ', 2002, 
№ 3); Правоохоронщ ...в1дреагували на пронизливий тарный 
вереск i провели розсл1дування за згаданим фактом (УкраТна 
молода, 18.03.2006); Я  гадаю, це великою м1рою тарьвський, 
пропагандистский ei3um... (УкраТнська правда, 09.03.2007); 
Я  не маю звички вдаватися до дешевых niapiechKux xodie 
(Поступ, 15.05.2003); Хнформащю про наради Ради директо- 
pie СКУ можна прочитати на ттернетнт стортщ СКУ



(Об1жник ceiTOBoro конгресу украшщв, 2008, № 11(63); На- 
ближет до опозицп штернет1всьм видання образу зчинили 
галас (IhoCMI.Ru, 14.10.2006, № 176); Биюрусомовш та бшо- 
русофёльсът росшсъкомовт (padio “Свобода ”, газета “Наша 
Шва ”, штернетовий сайт забороненоX газеты “Пагоня ”) до 
новоХ програми “ШмецькоХ xewii” через iT росшську мову по- 
ставилася критично (Критика, 2006, № 100).

Потр1бно, щоб зазначеш прикметники цшком заступили 
сшввщносш “означальш” 1менники, бо саме вони вщповща- 
ють граматичнш норм1 i традицп украшсько! лггературноУ 
мови, пор.: бинесова oceima, 6i3Hecoei контакты, 61знесов1 
кола; медтний npocmip, медШне середовище, медШна nid- 
тримка, медтне життя, медтна програма, медтний пра- 
щвник, медтна компатя; таргвська акщя, niapiecbKa про- 
позищя, niapiecbKi заходи; Ытернетт послуги, ттернетна 
сторшка, ттернетне телебачення, онлайнов1 капали та ш.

Як все-таки правильно писати а ля?
Под1бшсть до кого-, чого-небудь, стшнзащю шд когось чи 

щось в украшськш мов1 виражають прикметники схожий, nodi6- 
ний, пор1вняльш сполучники наче, неначе, шби, мов, мовби й in. 
та пор1вняльш прийменники под(бно до, на зразок, на взьрець, 
на кшталт тощо. KpiM цих вщомих засоб1в дехто використовуе 
незвичне утворення а ля, що за своею будовою кошюе поеднан- 
ня прийменника а та артикля ля у французькш Moei. Воно мае 
розмовне, переважно 1рошчне забарвлення. Але пишуть його 
д о а  неоднаково: або через дефю, услщ за деякими орфограф1ч- 
ними та шшими словниками (див.: Украшський орфограф1чний 
словник. К., 2008, с. 21; Словник укра’шських прийменниюв. -  
Донецьк, 2007, с. 23), або окремо, пор.: Це nompi6no груш, яка 
мае на Memi розбавити середовище, зробити схему а-ля Кучма 
2003 -  2004 роки (Газета по-украУнськи, 21.12.2010); А в колек- 
ци з однойменноХ тканины були виготовлет i куртки, i светри, 
i комбтезони, i лосины. Червош стднищ i3 чорною бахромою 
поверх а ля Мулен Руж... (Украша молода, 13.10.2001). Писати 
а ля через дефю в украшськш л1тературнш Moei немае шдстав, 
бо це не складне слово. Воно е варваризмом, тобто сполукою 
французько! мови, переданою леерами укра’шсько! мови. Саме 
тому його потр1бно писати окремо.



Xocnic чи госте?
До спещального та загального украУнського мовного 

вжитку за останш двое десятир1ч увшшло багато нових сл1в 
англшського походження, яю мають у своему склад1 h, що так 
само, як i в попередшх запозиченнях, передане л1терою х, тоб- 
то за росшською традищею. Словники зафжсували холдинг, 
хакер, хайвей, хард, хенд, xeni, xocnic, хостел, секонд-хенд та 
ш. Вщповщно до правила, викладеного в § 87 чинного “Укра
'шського правопису” h потр1бно передавати лггерою г. Цю 
норму пщтримала також погоджувальна комюя з проблемних 
питань укра'шського слововживання, словотворення та напи
сания сл1в 1нституту украУнськоУ мови НАН УкраУни (протокол 
№ 5 вщ 25 с1чня 2011 року), в ухвал1 яко'У рекомендовано пи- 
сати з лп'ерою г таю слова, як гайвей, гайджекер, гакер, гард, 
генд, гет, гетчбек, геш, голдинг. Лише для трьох сл1в -  гакер, 
гет, голдинг, яю давшше освоеш украУнською мовою у форм1 
хакер, xeni, холдинг, дозволено подвшний правопис, тобто га
кер \ хакер, гет i xeni, голдинг i холдинг, проте в словниках як 
основне подавати слово з л 1терою г.

Отже, у запозиченнях з англшськоУ мови л1теру h вщпо
вщно до вторично сформованоУ норми украУнськоУ л1тератур- 
ноУ мови потр1бно передавати л1терою г, a новггш запозичення 
писати госте, гостел, гакер, гард, гайвей, секондгенд.

Як писати слова з арт-?
Для вшськовиюв стали звичними слова (MiiuaHi a6peBiaTy- 

ри) артобстрел, артполк, apmduei3ion та ш., що поеднують ш- 
шомовну скорочену прикметникову основу арт- (вщ прикмет- 
ника артилершсъкий) i цше слово. 1х узвичаено писати разом.

В останш десятир1ччя в украУнсьюй Moei з ’явилися Hoei 
слова також з шшомовною основою арт-, яка, на противагу по- 
переднш, не розгортаеться в прикметник, а лише за своУм зна
чениям е синошмом до прикметниюв мистецъкий, художнт, 
артистичний (друге значения). KpiM того, вона вживаеться як 
початкова, сполучаючись i3 цшим словом {арт-галерея, арт- 
cmydin, арт-центр, арт-школа, арт-директор, арт-менеджер, 
арт-оргатзатор, арт-продюсер, арт-група, арт-колектив, 
арт-фыъм, арт-фестиваль, арт-ринок, арт-ярмарок, арт-



проект, арт-акщя), або як юнцева, приеднуючись до тики  
основи {поп-арт, соц-арт, наХв-арт, bodi-apm). Тлумачш та 
орфограф1чш словники подають слова з арт- тшьки через 
дефю, i лише в деяких газетах та журналах i‘x пишуть разом, 
пор.: Льв1вська арт-галерея “Сливка ” стала м1сцем експозицп 
оригшальних ляльок-магодз художника-дизайнера 1нни 1васюк 
(День, 31.10.2008); Ця выставка е перьиою кураторсъкою ро- 
ботою нового арт-директора PinchukArtCentre Клер Стеблер 
(Укра’ша молода, 19.04.2007); Ми поспХпкувалися з Клер Сте
блер- новым артдиректором PinchukArtCentre (Украшське 
слово, 23.04.2007); Зараз над порталом в УкраХт працюе luicmb 
арт-менеджер1в (УкраТна молода, 22.01.2009); ...чорний арт- 
рынок не позбавлений cxwibnocmi до процвтання за рахунок 
арт-ринку державного (Дзеркало тижня, 17.01.- 23.01.2009). 
А як правильно писати таю слова? Зважаючи на те, що арт- 
не с самостшним словом в украТнсьюй Moei i за формальною 
ознакою та позищею в структур! слова воно под!бне до ско- 
рочено! прикметниково'1 основи в склад! MimaHOi абрев!атури 
(пор.: драмстуд(я i apmcmydiH, драмколектив i артколектив, 
худкер 'ьвник i арткер1вник, худф ’шьм i артфыьм, худшкола i ар
тшкола), його шщмбно писати разом i з наступним цшим сло
вом (артгалерея, apmcmydin, артцентр, артшкола, артдирек- 
тор, артменеджер, арторгашзатор, артпродюсер, артгрупа, 
артколектив, артфтьм, артфестиваль, артринок, артярмарок, 
артпроект, артакцт\ i з попередньою основою {попарт, соц- 
арт, на'Хварт, 6odiapm). У деяких новотворах арт з поперед
ньою скороченою прикметниковою частиною пишуть разом, 
пор.: украрт, сучукрарт, напр.: ...момент icmunu -  викриття 
украрту (Дзеркало тижня, 17.01. -  23.01.2009); Та об 'сднуе eci 
укралнсьт Micma нове поколшня -  амбтне, чесне i втьне! От 
воно i складас рушШну силу в популяризацГХ сучукрарту (Укра- 
ша молода, 28.12.2007).

Уживаючи нов! слова з арт-, пам’ятаймо, що вони орга- 
шчш в мистецьюй сфер!. У загальному вжитку зрозумшш! й 
природшше звучать словосполучення мистецька (художня) 
галерея (замють артгалерея), мистецька (художня) студ(я 
(замють артстуд(я) тощо.

Отже, слова з шшомовним арт- як скороченням вщ при- 
кметника артилерИсський i як синошмом до прикметниюв 
мистецький, художтй, артистичный (друге значения) в укра- 
’шсьюй Moei потр!бно писати разом.



СЛОВОТВОРЕННЯ
з 1
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Як називати прац1вника ДАР.
Пращвника ДА1 (державно! автомобшьноТ шспекцп) сьо- 

годш називають дшишиком, зрщ ка- дтшником, пор.: Дтш - 
ники кажуть, що легковик буквально в 7хав nid причт ЗШу 
(УкраТна молода, 02.09.2008); Мопед для дшшника (заголо
вок статп); Правоохоронщ позбуваються зайвих кол1с i пере- 
ходять на легку техмку (УкраТна молода, 16.04.2008). Обидв1 
назви € буквальним перекладом росшськоТ* назви гаишник, 
утвореноТ в1д абрев1атури ГАИ. Вони суперечать украТнському 
1менниковому словотворенню, бо для зв’язку абрев1атури i3 
суфжсом у них використано сполучний приголосний -ш-. По- 
д1бно до шших вщабрев1атурних 1менниюв (пор.: Ж Е К - же- 
твець, ЗМОП -  змотвець, АЕС -  аес1вець, ЧАЕС -  чаес1вець, 
С О Т- сот(вець) назву пращвника ДА1 потр1бно утворювати 
за допомогою суфжса чвець, голосний i якого накладеться на 
кшцевий i абрев1атури: ДА1 + Авець —► daieei^b. 36ir голосних 
звуюв ai в cnoei да1вецъ, що не властивий украУнськш MOBi, 
усувасмо за допомогою вставного приголосного м, пор.: даш- 
вець —► дтвець.

Отже, нормам словотворення i особливостям звукового 
ладу украУнськоТ лггературноУ мови вщповщае назва дшвець.

Де взявся ПДВшний облш?
Л1терна абрев1атура ПДВ (педеве) в украУнськш Moei 

з ’явилася з часу введения податку на додану вартють. Вона 
с скороченою назвою цього податку: Чи в1дшкодовують i3 
бюджету eid 'емний ПДВ продавцям молока, м'яса в жи- 
вш ваз1 (Все про бухгалтерский облж, 29.11.2007). Вщ неУ 
утворили й уживають у професшному мовленш прикметник 
ПДВшний, який вимовляють як педевешний, тобто за назвами 
трьох перших лггер, напр.: ПДВшний облт продажу залиш- 
Kie металобрухту (Все про бухгалтерский облж, 29.11.2007). 
У цьому прикметнику для зв’язку суфжса -н- з абрев1атурою



ПДВ використано, под1бно до вщабрев1атурних прикметни- 
Kie росшськоУ мови, сполучний приголосний -ш- (пор. рос. 
ПТУшный (петеушный), ГАИшный (гаишный), що не властиво 
украУнському творению прикметншав. Замють нього треба 
вжити сполучний приголосний -й-, бо саме вш поеднуе не- 
вщмшюваш 1менников1 основи на -е з прикметниковим су- 
фнссом -н-, пор.: купе -  купейный, шосе -  шосейний. Тому й 
ПДВ  (педеве) -  ПДВйний (педевейний).

I все-таки вони не есбеушники
Дос1 немае усталеноУ назви пращвниюв СБУ (Служби без- 

пеки УкраУни). В неофщшному вжитку Ух 1менують есбеушни- 
ками. Ця назва траплясться i в газетно-журнальнш перюдищ, 
пор.: Редактора сайту есбеушник выкликав “на ковьор "(День,
04.08.2008) . Вона поширилася в украУнськш Moei пщ впливом 
росшськоУ вщабрев1атурноУ розмовноУ назви кагебешник.

Уживають ще дв1 назви пращвниюв щеУ Служби -  ec6icm 
та есб1вець, напр.: Нараз1 ec6icmu встановлюють украшсько- 
го замовника спецтехшки та модного одягу (Високий Замок,
16.08.2008) ; Есб1вщ ciwiu журналктську маячню (УкраУна 
молода, 24.08.2008). Обидв1 утвореш вщ скороченоУ буквеноУ 
абрев1атури СБ, а саме вщ назв двох й букв -  есбе, за допомо- 
гою суфшЫв -icT та -1вець, що приеднуються до упченоУ (без 
е) назви: есбе + -icm —► есбкт; есбе + Авецъ —► есб1вець. Це 
вщповщае правилам украУнського вщабрев1атурного творения 
1менник1в, пор.: ПРП (neepne) + -icm —> neepnicm, УНП (уенпе) 
+ -icm —> уентст, НДП (ендепе) + -icm —► ендетст, СНД (есен- 
де) + 4вець —> ecendieeifb. 1з двох утворень -  есбкт, есб1вець, 
придатних для офщшного використання в украУнськш Moei, ре
комендуемо надати перевагу назв1 есбкт , бо вона продовжуе 
узвичаену традищю творения та називання (пор. КДБ -  каде- 
6icm) пращвниюв цього органу спещального призначення.

Параоля1мп'шськ1 чи паратмпшсьм irpn?
У деяких засобах масовоУ шформащУ почали вживати Па- 

pcuiiMniada, парал1мтецъ, парал(мтйсъкий замють Параол1м- 
п 'тда, параол1мтсць, параол1мтйський, щоб уникнути в цих 
словах не властивого украУнськш мов1 збшу голосних, напр.:



Свое трете “золото " на Паралштад1 плавець Олексш Фе
дина здобув 3i свтовим рекордом на 50 м вЫъним стилем 
(УкраУна молода, 17.09.2008); У Kumai зактчилися XIII лт т  
Паралштйсьм iepu. Украшсьт спортсмени привезли з Пара- 
лш т ади 74 медали 24 золоту 18 cpi6nux i 32 бронзови Це най- 
кращий виступ наших паралшптщв в icmopii (Украша моло
да, 19.09.2008); Устшний виступ украшськог паралттйськог 
команди на XI iepax у  Coni i3 суто спортивноi nodi'i перетво- 
рився на суто полтичну акцт  (Украша молода, 25.03.2014); 
Участь у  Паралштад1 ми перетворили у  боротьбу за мир в 
Украш (В. Сушкевич, УкраУна молода, 25.03.2014); А змта па- 
ралш пш цям nidpocmae? (УкраУна молода, 25.03.2014). Про- 
те така замша безшдставна з юлькох причин. В украУнському 
словотворенш префжси (i на приголосний, i на голосний) по- 
еднуються з цшим словом безпосередньо, без будь-яких змш 
на стиковс пор.: тдроздш, праотець, написати, наоб1цяти, 
забити, заокруглити, доплатите доорати, nepecicmu, пере- 
шакшити, деттелектуал1защя, peiMnopm та ш. Лише в раз! 
36iry приголосних на стиков1 префжса i слова з’являеться 
вставний i: з1гнути, 3ipeamu, роз1гнути, роз1рвати, над1бра- 
ти, над(слати. Накладають або опускають, як вщомо, тшьки 
однаков1 голосш звуки чи склади, тому накласти юнцевий го
лосний а грецького префжса пара- на початковий голосний о 
вихщних сл1в не можна. Hapeurri, без голосного о слова Па- 
рал1мтада, парал1мтсцъ, парал1мтйсъкий втрачають слово- 
тв1рний зв’язок 3i словами Ол(мтада, ол1мтсць, ол1мтйсъкий.

Отже, незважаючи на 3 6 ir голосних на меж1 префжса i ui- 
лого слова правильно вживати в украУнськш мов1 Параолтт- 
ада, параолшмсць, параолшпшський.
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Якого роду абрев1атури?
Прийнято вважати, що граматичний рщ абрев1атури noTpi6- 

но визначати за родовою належнютю и стрижневого слова. Вона 
бувае чолов1чого, ж1ночого чи середнього роду, пор.: ТЮГчоп, р. 
за стрижневим словом театр; ЗМОП чол. р. за стрижневим сло
вом загт\ НБУ чол. р. за стрижневим словом банк; ЧАЕС, СЕС 
жш. р. за стрижневим словом станцЫ; МАУ жш. р. за стрижне
вим словом асощащя\МВС, МЗС серед, р. за стрижневим словом 
Mmicmepcmeo. Напр.: ...у липт НБУ еже выкупив па м(жбанку 
понад 1,3 мшьярда donapie (Дзеркало тижня, 19.07. -  1.08.2008); 
Усього за 150 Mempie eid центрального пляжу Запор1жжя СЕС 
выявила холерный ei6pion (Украша молода, 10.07.2008); МВС вре- 
гулювало проблему з виробником закордонных nacnopmie (Украи
на молода, 11.07.2008). Проте на граматичний рщ рашше вжи- 
ваних {ЖЕК, ВАК) i багатьох нових абрев1атур (ТУМ, ВАТ, ЗАТ, 
МОЗ, МОН, Мшфш, Min ’юст тощо) впливае Ухня форма. Ti з 
них, що заюнчуються на приголосний, уживають здеб1льшого як 
1менники чолов1чого роду, хоч ixhc стрижневе слово жшочого 
(пор.: ЖЕК i житлово-експлуатацтна контора; ВАК i Вища 
атестацтна komicIh) або середнього роду (пор.: ТУМ i Товари- 
ствоуKpai’HCbKoiмоей; ВАТi eidKpume акцюнерне товариство; 
ЗАТ i закрите акцюнерне товариство; МОЗ i Mmicmepcmeo 
охорони здоров 'я; МОН i Mmicmepcmeo oceimu i науки; Мтфт 
i Mmicmepcmeo фтанйв; Min 'гост i Mmicmepcmeo юстици). 
Напр.: В oHiKyeanni ухвалення Закону про азартт iepu Мтфт 
зайняеся вдосконаленням нормативноi  базы щодо гралъного 
бЬнесу (Украша молода, 16.07.2008); Min9юст защкаелений у  
тому, щоб створювати noei установи утримання засуджених 
блокового типу, ураховуючи eci вимоги безпеки (Укра'ша молода,
17.07.2008). Абрев1атури на голосний -о незалежно вщ форми 
роду стрижневого слова мають значения середнього роду, пор.: 
С 130 i сл(дчий Ьолятор; РНБО i Рада нацюнальног безпеки i 
оборони. Напр.: Лук’яшвсъке CI30 через два-три роки “выпи- 
шуть 3i столищ ” (Украша молода, 17.07.2008).



Родова ознака деяких нових абрев1атур неоднакова в усно- 
му й писемному професшному мовленш. Зокрема, ПДВ (педе- 
ве) в усному вжитку мае значения середнього роду, бо напри- 
кшщ вимовляють голосний е, а в писемному за стрижневим 
словом податок ця абрев1атура чолов1чого роду, напр.: Про
даж залиштв металобрухту: що буде з exidmiM ПДВ; Чи 
eidiuKodytomb 13 бюджету в(д’смний ПДВ продавцям молот, 
м яса в живт ваз1 (Все про бухгалтерский обл1к, 29.11.2007).

Отже, граматичний рщ одних абрев1атур визначають за 
родовою ознакою стрижневого слова сшввщносних i3 ними 
розгорнутих назв, а шших -  за Ухньою формою.

Три незабутт i три незабутн1х 3ycmpi4i

В укра'шському вжитку читаемо i чуемо два doezi роки \ 
два довгих роки, три незабутт зустр1ч\ i три незабутнЬс зу- 
cmpini, чотири nimm вечори \ чотири nimnix вечори. Дехто 
сприймае прикметникове означения у форм! родового вщмш- 
ка множини як помилку, бо воно не узгоджене з 1менником. 
Проте вживания такого означения в сполуках i3 чиапвника- 
ми два, три, чотири -  не помилка, а спадок вщ попередшх 
перюд1в розвитку украТнськоТ мови. Воно з ’явилося шд впли- 
вом сполук i3 чисшвником п ять i бшьше. Чому? А тому, що 
цей числ1вник у називному-знахщному вщмшку, на противагу 
числ1вникам два, три, чотири, керуе 1менником, а саме потре- 
буе залежного 1менника у форм1 родового вщмшка множини, 
напр.: пять дшв, шкть вечор1в, Ым книжек. 1з ним узгоджу- 
еться прикметникове означения, пор.: пять сонячних дшв, 
micrnb довгих вечор1в, сш цЫавих книжок. Ця форма озна
чения поширилася ще в староукра'шськш мов1 на сполуки i3 

чиапвниками два, три, чотири, незважаючи на те що в них 
уже було означения у форм1 називного вщмшка множини. Ось 
так з ’явилося не узгоджене з 1менником означения у форм1 ро
дового вщмшка множини в сполуках на зразок два щасливих 
роки, три незабутшх 3ycmpi4i.

У сучаснш украшськш л1тературнш Moei обидв1 форми 
прикметникового означения в сполуках i3 числ1вниками два, 
три, чотири -  правильш й активно вживанк Обмежень у ви- 
6 opi я ко ic ь i3 двох вщмшкових форм немае. Практики вщзна-



чають лише переважне вживания означения у форм! називного 
вщмшка множини з !менниками жшочого роду (dei м оленью  
dienuuKu; три 6ypxauei p irn )  i означения у форм! родового вщ- 
мшка множини -  з !менниками чолов1чого та середнього роду 
(два виш иваних рушники; чотири украш ських села), Проте це 
не означае, що з другою формою означения таю !менники не 
можуть поеднуватися. Правильно вживати dei м оленью  d ie- 
чинки i dei маленьких die4UHKu; три бурхлив1 p irn  i три бурх- 
ливих р т и ; dea вишиваних рушники i dea вишиваш рушники; 
чотири украш ських села i чотири украгнсью села.

П’ятеро жток i3  Tenecepiany...
У пщручниках i пошбниках з укра'шсько? мови зазначено, 

що 3 6 ipHi числ1вники виб1рково поеднуються з !менниками, 
серед яких подано !менники середнього роду -  назви недо- 
рослих icTOT (deoe лошат, п ’ятеро качат, decnmepo гусят) i 
предмете (трое стон, четверо кол1с, п 'ятеро eidep), чоловь 
чого роду на позначення oci6  чолов1чо1 CTaTi (deoe вояюв, се
меро смишвщв) та множинш !менники {deoe eopim, восьмеро 
саней, трос ножицъ). Тут же застершають, що 3 6 ipHi чиошвни- 
ки не сполучаються з назвами oci6  жшочо!’ стать Проте мовна 
практика, насамперед украТнсько! перюдики, останшм часом 
спростовус це застереження, пор.: Попри те що голоених геро- 
шь у  meлecepiaлi itBidчaйdyшнi doMoeocnodapm ” номшально 
четверо, de-факто центральними 3ipKOMu icm opii е п 'ятеро 
ж ш ок  (Укра’ша молода, 08.04.2010); За словами журналюта, 
ceidKOMU побиття стало т рое dieuam, яю cudmu на лаещ  
nenodcuiiK (Укра’ша молода, 15.04.2010). Одш вважають таю 
вживания ненормативними, iHiui вбачають у них початок но- 
во!* тенденци у використанш зб1рних чисшвниюв. Чи стануть 
вони звичними i нормативними? Поживемо -  побачимо.

ГПвтора nimpa, а не niamopa nimpu
У реклам! мшерально! води, що звучить на украшському 

радю i телебаченш, мютюсть пляшки визначають або як niemo- 
р а  л т р и , або niemopu л т р и , тобто помилково вживають л т р  
i3 заюнченням !менника жшочого роду. В укра’шсьюй Moei eiH 
е !менником чолов1чого роду, який у родовому вщмшку од-



нини, що його вимагае числ1вник niemopa, мае закшчення -а. 
Тому зам1сть niemopa лт ри  потр1бно вживати niemopa лтра.

Числ1вник niemopu в украшськш Moei поеднуеться лише з 
1менниками жшочого роду, пор.: niemopu копи, niemopu доби. 
Його сполука з 1менником чолов1чого роду лт р  зовЫм не нор
мативна.

Отже, укра'шською мовою правильно вживати лише nie
mopa лт ра , пор.: пляшка мжттстю niemopa лт ра  або nie- 
торалтрова пляшка.

Обидва ока й обое очей

Узвичашася думка, що 1менники середнього роду на -о, -е, 
-я друго! вщмши поеднуються переважно з числ1вником оби
два (пор.: обидва ока, обидва вуха, обидва села, обидва коле
са, обидва слова, обидва Micma, обидва поля, обидва речения, 
обидва визначення) i зрщка -  з обое (пор.: обое очей, обое вух). 
Проте багато i3 цих 1менниюв в останш десятир1ччя почали 
ширше вживатися i3 числ1вником обое, зокрема зафжсовано в 
перюдичних та шших виданнях обое очей, обое вух, обое Ыл, 
обое Micm, обое колю, обое eim u, обое eidep, обое слie, обое 
реченъ, обое визначень та ш. Напр.: ...у такому pa3i Heo6xid- 
но впродовж дня закапувати препарати штучноi сльози по 
2 Kpam i 3 -  5 pa3ie в обое очей; ...у цей час xeopi можуть 
eid4yeam u якийсь особливый запах або раптово оглухнути на 
одне чи обое вух..; Проте обое cm -  шби приховаш за лжами; 
Обое Micm разом з Варшавою ~ це три кити, на яких сфор- 
мувалася сучасна Полъсъка держава; Обое кол'ж мотоблока 
idymb по одному м1жряддю; Обое втон виходили в сад..; А 
слово 1,мапа ” утворилося eid англтсъкоХ назви карти -  тар. 
I як тепер критикувати i “карту ”, i “мапу”, якщо обое сл1в 
тшомовного походження. Деяю з названих iMeHHHKie {око, 
вухо та ш.) уживали з обое ще класики укра'шсько1 лггератури, 
напр.: А от тепер сказати можна так, Що бачив там вт на 
однелиш око, А на обостыъки тут npo3pie... (М. Рильський); 
[ М а ш  а:] Повтьно, але недовго наводь дуло, Заплющ одне 
око... [О к с а н а:] А вона обое заплющуе, щоб не так страшно 
(I. Микитенко). Були вони i в укра'шських присл1в’ях та при- 
казках, напр. : Лучче одно око свое, тж чужи обое.



Отже, сьогодш маемо пщстави скорегувати узвичаену дум
ку i рекомендувати паралельно вживати числ1вники обидва, 
обоез такими найуживашшими !менниками середнього роду, як 
око, вухо, село, Micmo, колесо, eimo, eidpo, слово, речения, визна- 
чення та ш., пор.: обидва ока i обос очей, обидва вуха i обое вух, 
обидва села i обое сиг, обидва Micma i обое Micm, обидва колеса 
i обое колм, обидва втна i обое втон, обидва eidpa i обое eidep, 
обидва слова i обое aiie , обидва речения i обое речень, обидва 
визначення i 0 /юг визначень тощо.

Про форми чисгнвниюв у складних 
1менниках на -р/ччя

Утворюючи складш !менники на -р/ччя, багато хто заду- 
муеться над тим, у якш форм1 вживати 1хню числ!вникову час- 
тину, що визначае в'\к кого-, чого-небудь, особливо якщо вш 
вим1рюеться в сотнях роюв: у називному вщмшку (чотири- 
стар1ччя, п 'ятсотр1ччя, шютсотр1ччя, стсотр1ччя, eicmcom- 
р1ччя, дев'ятсотр1ччя) чи в родовому (чотирьохсотр(ччя, 
п ятисотр1ччя, шестисотр1ччя, семисотр1ччя, восьмисот- 
р/ччя, дев ,яmucompiччя). В украшськш Moei en6 ip вщмшково/ 
форми залежить вщ того, що вона позначае. Чиопвники -  на- 
зви одиниць i десятюв, KpiM девяносто, уживаються у фор- 
Mi родового вщмшка, пор.: п ’ятир1ччя, десятир1ччя, два- 
дцятир(ччя, тридцятир1ччя} сорокар1ччя, п гятдесятup 1ччя, 
п Тятдесятип ’ятир1ччя ш1стдесятир1ччя, сшдесятир(ччя, 
с1мдесятип ’ятир1ччя, вшмдесятир1ччя> але дев яностор(ччя.

Числ1вники, що означають сотш, неоднорщш: сто не змь 
нюе свое!' форми (стор1ччя)9 deicmi, триста, чотириста вжи- 
ваються лише у форм1 родового вщмшка (пор.: двохсотр1ччя, 
трьохсотр1ччя, чотиръохсотр1ччя), п ’ятсот -  дев ’ятсот у 
структур! таких складних назв, за найнов1шими орфограф1ч- 
ними словниками, можуть мати форму називного i родового 
вщмшюв, тобто п ’ятсотр1ччя \ п 'ятисотр1ччя, ьи1стсотр1ччя 
i гиестисотр1ччя, &мсотр(ччя i семисотр1ччя, в1ймсотр(ччя 
i восъмисотр'тчя, дев,ятсотр1ччя i дев’ятисотр1ччя). У мов- 
нш практищ чиагпвники п ’ятсот -  дев ятсот як перша части- 
на складних !менниюв на -р/ччя вживаються в обох названих 
вщмшкових формах, хоч помггне переважання форми назив-



ного вщмшка, що зумовлено, очевидно, и легшою вимовою, 
пор. використання таких складних 1менник1в у р1зних друко- 
ваних i електронних засобах масово! шформацп: Дал1 noxid до 
Запор1жжя i Очеслава на святкування п 9ятсотр1ччя Запо- 
pi3bKoi' С ini; Яблочин в1дсвяткував свое п 9ятсотр1ччя в червш 
1998 р.; 14 жовтня на свято Покровы Пресвятог Богороди- 
щ ми в1дсвяткусмо свое п 'ятсотр'тчя; Tonopieifi храмували 
i святкували ги1стсотр1ччя; За святкування uiicmcompiччя 
Чертвщв взялися на загальнодержавному pieui; Новенький мо
тотрек монумент слави та eidponapK. Така emixa з ’явилася 
у  р1внян 25 poKie тому, /х збудували до стсотр1ччя Pieuoeo; 
...погодились i3 пропозищею льв1всъких icmopmie взяти за 
nidcmaey ювшею стсотр1ччя датованог 1256 роком nepuio'i 
лтописноХ згадки про Льв1в; На 2009 piK заплановано вйдзна- 
чення в1сшсотр1ччя Micma над Случем..; На в1сшсотр1ччя й 
запрошую читач1в у  мандр'тку древшм Львовом., i Марш на 
честь украинского вотства 3i6pae декшька десятые людей, 
яы пройшли центральною вулицею Мар1уполя eid Драматич
ного театру до памятника п'ятисотр'тчя козацтва; На 
честь п 'ятисотр'тчя козацтва в Sepucnaei на 6epe3i Днтра 
встановлено пам 'ятний знак -  дзет i хрест; ...у  noxid рушили, 
щоби eidcenmKyeamu шестисотр’тчя Грюнвальдськог бит
вы..; 5 червня 1987 р. Понтифт направив апостолъсъке по
слания епископам Литви з нагоди шестисотр 'тчя навернення 
в католицьке християнство; ...храм був закладений сто рокгв 
тому, в семисотр1ччя прибуття на Святу Землю..; I. Андрич 
прибув на святкування восьмисотр!ччя видатного азербай
джанского митця Шзам1; Ректоры европейских утверси- 
memie, що тдписалися нижче, з1бралися в Болоны на честь 
дев 9ятисотр1ччя найстаршого ynieepcumemy Украхни..; 
Р1к 1888 -  дев 9ятисотр1ччя хрещення Pyci.

Cami п 'ятсот -  дев 'ятсот, поеднаш з десятками чи одиниця- 
ми, уживаються в складних назвах на-ргччялише в називномувщмш- 
ку (пор.: п ятсотдвадцятип 'ятир1ччя, шютсотп 'яmдecяmupiччя, 
ciмcomcopoкapiччя, вiciмcomшicmдecяmun,яmupiччя, дев ятсот- 
схмдесятип 'яmupiччя). Якщо числ1вникову частину складного 
слова передають цифрою, то те л я  не’1 перед р1ччя ставлять де- 
фю, пор.: 5 -/7/ЧЧЯ, Ю ^ччя, 20-р1ччя, ЗО^ччя, 40-р1ччя, 50-pi4- 
чя, бО^ччя, 70-р1ччя, 80-р1ччя, 90^ччя, 100-р'тчя, 125-р1ччя,



150-р1ччя, 200-р(ччя, 250-р1ччя, 300~рЫчя, 350-р1ччя, 400-р1ч- 
чя, 450-р1ччя, 500-р1ччя, 550-р1ччя, 600-р1ччя i т. д.

Отже, числ1вникову частину, що називае одинищ i де
сятки nepuioY coTH i та сотш deicm i- чотириста, у склад- 
них 1менниках на -р(ччя потр1бно вживати у форм1 родового 
вщмшка (п \ятир1ччя, двадцятир'тчя, двохсотр'тчя -  чо- 
тирьохсотр1ччя). Числ1вники дев’яносто, сто зберша- 
ють форму називного вщмшка (дев’яностор1ччя, сто-  
р1ччя). Назви сотень п ’ят сот- дев'ятсот можуть мати 
форму називного та родового вщмшюв (п 'ятсотр1ччя, 
п ’ятисотр^ччя -  дев’ятсотр1ччя, дев’ятисотр1ччя), про- 
те ниш в мовнШ практищ переважае перша. 3 назвами де- 
сятюв i одиниць щ назви сотень вживаються лише у фор- 
Mi називного вщмшка (п'ятсотдвадцятип'ятирьччя, 
дев \ятсотсшдесятип уятир1ччя).

Збтьшити в 7,5 разу чи раза?
Останшм часом чимало суперечок з приводу того, яку фор

му разу чи раза -  треба вживати з дробовими числ1вниками 
на позначення десяткових дроб!в. Суперечки цшком зрозу- 
м ш , адже орфограф1чш словники украшськоУ мови 1менник 
раз у форм! родового вщмшка однини, що, як вщомо, е ти
повою 1менниковою формою для дробових числ!вшшв, пода- 
ють лише i3 закшченням -у незалежно вщ його значения. Це 
означае, що з дробовими числ1вниками треба було б уживати 
форму разу: збыыиити в 7,5 разу, зменшити в 1,6разу. Проте 
украшськомовш науков1 пращ, довщники, пщручники та iHiui 
видання, автори яких користувалися дробовими величинами, 
засвщчують уживання з дробовими числ1вниками форми раза. 
Використання цт  форми, очевидно, зумовлене тим, що !менни- 
ки чолов1чого роду II вщмши з вим1рювальною семантикою в 
родовому вщмшку однини мають закшчення -а, пор.: не виста- 
час одного метра i 3,5 метра, одного кшограма i 6,8 кыограма, од
ного nimpa i 2,7 лтра. Щоб уодноманггнити правопис !менниюв 
з дробовими числ1вниками на позначення десяткових дроб1в, 
1нститут украТнсько1 мови НАН Украши рекомендуе вживати з 
цими числ1вниками форму раза. 3-пом1ж !менниюв вим!рю- 
вальноУ семантики раз вир1зня€ться сво\‘м найабстрактшшим



значениям та залежшстю вщ дробових чисгпвниюв лише у фор- 
Mi знахщного вщмшка з прийменником в (у), пор.: Збшьшити 
обсяг виробництва в 5,6раза; Знизити co6ieapmicmb продукцп в 
3,8раза; Валовый нащональний продукт 3pic бтыи яку 7,2раза; 
Тепер на душу населения молока припадае в 4,7 раза менше, 
шж на початку 90-х pome XX cm. Форму разу залишити за ча- 
совим значениям цього 1менника: минулого разу, того разу. На 
жаль, цю корекщю ще не кодифжовано.

Зараз у Киев1 близько нуля...
Украшське радю повщомляе, що зараз у Киев1 близько нуля 

градусie, шшого разу -  близько нуля градуса або близько нуля. Ми- 
мовол1 задумуешся, а як правильно визначити цю температуру?

Вщомо, що чжлпвник нуль (цифрове позначення -  0) озна- 
чае вщсутнють величини. Виражаючи кшыасне значения, вш 
посднуеться з 1менниками вим1рювально! семантики у форм1 

родового вщмшка множини, так само як числ1вники вщ п ’яти 
до двадцяти i тридцять, пор.: п 'ять котйок i нуль копшок, де
сять epadycie i нуль градуЫв. Под1бно до цих числ1вниюв eiH 
передас i приблизне кшьк1сне значения, зокрема й приблизне 
значения температури, за допомогою прийменника близько, 
пор.: близько десяти градуcie i близько нуля градуЫв. Тому 
вживания близько нуля градуса неправильне. Двое шших ви- 
значень температури -  близько нуля градуЫв та близько нуля -  
граматично правильш, але в першому числ1вник нуль, що 
означае вщсутшсть величини, поеднаний з 1менником градус 
у форм1 множини, що дехто сприймае як значенневу HecyMic- 
шсть i3 нулем. Щоб уникнути цього непорозумшня, рекомен
дуемо визначати температуру, близьку до нульовоУ, за допомо
гою друго1 числ1вниково1 форми -  близько нуля: Заразу Kueei 
близько нуля; Уранщ в Kueei було близько нуля; Yeenepi в Kue
ei буде близько нуля. Якщо ж числ1вник нуль замшити цифрою 
0, то шсля не*1 потр1бно ставити знак градуса °С i писати так: 
Зараз у  Kueei близько 0°С; Уранщ е Kueei було близько 0°С; 
Yeenepi в Kueei буде близько 0°С.

Отже, нульову температуру правильно визначити так: 
Зараз у  Kueei близько нуля (близько 0°С ) або Зараз у  Kueei 
близько нуля zpadycis.



По прибутт# автобуса
Уам нам доводилося пути на автобусних станщях оюло- 

шення: “Квитки продаватимуться по приходу автобуса ”. На 
жаль, воно звучить i доЫ, стало звичним в уснорозмовному 
вжитку. УкраУнщ позичили форму по приходу в роЫян, при- 
чому вона була нормативною формою давального вщмшка в 
росшськш Moei на початку XIX ст., тепер же i3 часовим зна
чениям ‘вщразу те л я  певноУ дй, чого-небудь’ потр1бно вжи- 
вати форму мюцевого вщмшка по приходе. В украУнськш Moei 
прийменник по також уживаний i3 цим часовим значениям, 
але з небагатьма 1менниками, до яких належить i прибуття -  
вщповщник росшських прибытие, приход, пор.: по завершен- 
Hi, по закЫчент, по вшш, по революци, по o6idif по npu6ymmi 
та ш. Часовий прийменник теля мае шший значенневий вщ- 
TiHOK -  ‘через деякий час, шупм, ni3Hime’, тому його не можна 
вживати замють по у форм1 по npu6ymmi.

PociflcbKe по приходу можна зам1нити ще й тдрядними 
частинами як прибуде автобус чи коли прибуде автобус.

Отже, украУнською мовою правильно оголошувати: Квит
ки продаватимемо по npudymmi автобуса; Квитки продава- 
тимемо, як прибуде автобус; Квитки продаватимемо, коли 
прибуде автобус.

Якщо позиеатися, то як?
В одному з видань читаемо: Bin позивасться на uomapiyca, 

в шшому -  до президента, у третьому -  проти органЬаторьв. 
Пор.: Юристи радять письмово звернутися до uomapiyca для 
посв1дчення договору, отримати eidMoey i позиеатися на но- 
mapiyca до суду (Юридичний радник); Попереднш уряд навтъ 
доручив МЫ юсту позиеатися до президента з приводу “при- 
хватизаци”майже niemopu com uiгектар1вземли щкавоИдля ар- 
хеолог1в (УкраУна молода, 08.04.2010); Сьогодш щукратщ eomoei 
позиеатися проти opeanhamopie виборчого процесу i держави 
загалом (УкраУнська правда, 25.02.2010). Мимовол! задумуеш- 
ся, чи piBHonpaBHi для д1еслова позиеатися ui прийменниково- 
вщмшков1 форми, що називають вщповщача? У професшному



вжитку, тобто в судочинствё узвичасш дв1 основы! прийменнико- 
во-вщмшков1 форми: позиватися на кого-небудъ i позиватися до 
кого-небудь. Проте вони розр1зняються значениями cboix 1менни- 
Kie: прийменник на поеднуеться переважно з 'тенникши -  на- 
звами oci6 , прийменник до, KpiM цих назв, може сполучатися з 
назвами держави, якоюь структури, установи тощо, пор.: Ураз1 
недотримання умов кредитного договору Спыка мае право по
зиватися на позичальника до суду... (www.ksosvita.kiev.ua/cre. 
html); Румунш збираеться позиватися до Украгни (УкраТна мо
лода 06.09.2010); АНТК шем Антонова позиваеться до Фонду 
держмайна через арешт АН-124 (Офщшний портал КМДА, 
17.05.2005). Форма проти кого-небудь з д1есловом позиватися 
траплясться зрщка, здебшьшого в непрофесшному вжитку.

Можлива ще одна прийменниково-вщмшкова форма 3i 
значениям вщповщача з ким-небудь, але за умови, що д1е- 
слово позиватися виражае значения -  ‘мати з ким-небудь су- 
дову справу, тривалий час судитися’: Bin [шляхтич] мае дшо в 
волость, позивався за млин з своши сптьниками, власниками 
того млина (I. Нечуй-Левицький); -  Пан Стадницький знову 
позиваеться з л1совиками (М. Стельмах).

С кшька прийменниково-вщмшкових форм, що вказують 
на причину, привщ для позивання. Найпоширешшими з-пом1ж 
них е форми з первинними прийменниками за, через та похщ- 
ним книжним прийменником з приводу: Це колись було, що 
знав тыьки cycid cycida та й то, коли позивалися за межу 
(Ю. Яновський); Це брат його, Перс на имения, з яким теля 
CMepmi батька Гесюд почав позиватися за спадщину (Гесюд, 
перекл. В. Свщзинського); Польща не мае нам1ру позиватися 
до Украти через ненадходження росшського газу (Новини 
УН1АН, 15.01.2009); Аксененко мае HOMip позиватися з при
воду призначень до Пацради (Телекритика, 06.05.2005).

Отже, форми, уживаш з д1есловом позиватися для озна
чения особи вщповщача, розр1зняються обсягом значень iMeH- 
ниюв та сферами свого побутування: в офщшному професшно- 
му вжитку переважають форми на кого-небудь i до кого-небудь, 
у непрофесшному -  проти кого-небудь. Прийменниково-вщ- 
MiHKoei форми, що визначають причину позивання, так само 
неоднаков) за своТм стилютичним використанням: не мають об- 
межень форми з прийменниками за i через, книжне забарвлення 
властнее форме утворенш прийменником з приводу.

http://www.ksosvita.kiev.ua/cre


Проконсультуватися з... 
i проконсультуватися в...

Перед тим як почати лжувати якусь недугу чи вживати 
певш лжи, радять проконсультуватися (консультуватися) з 
лтарем або проконсультуватися (консультуватися) в лтаря, 
пор.: Проте рекомендую все-таки проконсультуватися з лв- 
карем -  спещалмт тдбере той зас1б i ту дозу, як1 на 100% бу- 
дуть nidxodumu соме вам (Високий Замок, 15.03.2014); Перед 
погздкою бажано проконсультуватися з л iкар ем, який при- 
значить х(мюпрофыактику у  вигляд1 спещальних npenapamie 
(Високий Замок, 02.08.2013); Щоби д1знатися, чи достат- 
ньо вгодована дитина й чи нормально вона розвиваеться, СЩ 
[журнал “О м ’я i д1м”] консультувався з nediampoM Галиною 
Киреевою (Слм’я i д1м, 22.11.2007); У рамках Всеукрашсько- 
го мюяця боротьби з раком тюри укратцям запропонували 
безкоштовно проконсультуватися в дерматолога (День, 
14.05.2012); За його словами, сл1д в1дмовитися eid солярт и 

у  раз1 недавнього лЫування eid якогось захворювання, осктъ- 
ки с медичш препарати, Kompi збЫыиують чутлив1сть до 
УФ-промешв. Найчастше це антибютики. Todi обов 'язково 
треба проконсультуватися в лтаря-дерматолога (Ужгород, 
04.02.2014); Киян запрошують проконсультуватися в лша- 
ря-мамолога (Хрещатик, 20.10.2011).

А чи взаемозамшш щ форми? Чи можна вживати одну за- 
мють друго!, як нерщко спостер1гаемо тепер? Hi, не можна. 
Вони мають CBoi значеннев! вщтшки, яю спричинюють вико- 
ристання Ух у р1зних ситуащях.

Форма проконсультуватися (консультуватися) з... озна- 
чае ‘порадитися (радитися) з ким-небудь з приводу чогось\ 
Вона характерна насамперед для професшного спшкування, 
осюльки тут радяться, обмшюються думками люди, компе- 
тентш в певнш галуз1 знань, переважно фах1вщ з фах1вцями, 
пор.: ...Я консультувався i з ученими-юристами, i з ученими- 
книжниками, з кал1графами, з фах1вцями, як1 вивчають ста- 
роруську лтературу (День, 27.01.2012); США общяють кон
сультуватися з союзниками i партнерами, з урядом Укрални 
i МВФ щодо надання Киеву фтансовоУ допомоги (Високий За



мок, 02.03.2014); ГЛсля цш  експедици я планую консулътува- 
тися з екологами про насл1дки побаченого (День, 12.11.2012).

У медичнш практищ словосполучення проконсулътувати- 
ся (консулътуватися) з лтарем доречне в ситуащях “молодший 
медичний персонал -  л жар” (пор.: Медсестра проконсульту- 
вала з лЫарем з приводу...) та “лжар -  лжар” (пор.: Шкар-те- 
рапевт проконсультувався з лЫарем-нервопатологом з при
воду...). У ситуацп “пащ ент- лжар” воно можливе за умови, 
що той, хто звертаеться до лжаря, мае певш знания, уявлення 
про щось, тому вш лише шукае разом i3 лжарем вщповщь на те, 
чого в1н не знае. Проте ця ситуац1я трапляеться зрщка.

Форма проконсулътуватися (консулътуватися) в... вира- 
жае значения ‘д1знатися (д1знаватися) про що-небудь в когось; 
отримати (отримувати) вщповщь на питания, яке цжавить 
того, хто звертаеться’, тому вона типова для ситуащТ “нефахь 
вець -  фах1вець”. Зокрема, у медичнш практищ лжар як ком
петентна особа дае в1дповщ1 некомпетентнш oco6 i (переважно 
nauieHTOBi) на и питания. Зважаючи на це в ситуацп “пащент -  
лжар” правильно вживати проконсулътуватися (консулъту
ватися) влшаря.

У такш самш ситуацп перебувае юрист (адвокат, HOTapiyc 
та ш.) i громадянин, який звертаеться до нього з приводу яко- 
гось правового питания. Вщповщно й тут шщмбно вживати 
проконсулътуватися (консулътуватися) в адвоката, про- 
консультуватися (консулътуватися) в uomapiyca.

Отже, форму проконсулътуватися (консулътуватися) 
з.ш* треба вживати тод1, коли йдеться про обмш думками м1ж 
компетентними або бшьш i менш компетентними людьми, а 
форму проконсулътуватися (консулътуватися) в коли 
некомпетентна в якомусь питанш людина хоче отримати вщ- 
повщь на нього в компетентно! людини.
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НАГОЛОШЕННЯ СЛ1В

Ч_________________________ р
Донька -  донечка -  дбня, але дочка

У слов1 донька нерщко наголошують другий склад чи то 
гкдабно до слова дочка, чи то гид впливом його наголошуван- 
ня в гов1рковому мовленш. В украшськш лггературнш Moei 
донька i eci сшльнокоренев1 з ним слова мають наголос на пер- 
шому склада пор.: донька, доня, ддньчин, донечка. На цьому ж 
склад1 вш залишаеться i у вщмшкових формах однини (пор.: 
ддньки, ддньщ, ддньку, (з) дднькою, (на) ддньщ, дднько) i мно- 
жини {ддньки, ддньок, дднькам, (з) ддньками, (на) ддньках), а 
також у сполуках i3 чшхгпвниками два, три, чотири (пор.: dei 
ддньки, три ддньки, чотири ддньки).

Слово дочка не мае такого послщовного наголошування, бо 
у вщмшкових формах однини, кр1м кличного вщмшка, та у спо
луках i3 числ1вниками два, три, чотири в нього наголошений 
другий склад (пор.: дочка, дочки, дочщ, дочку, (з) дочкдю, (на) 
дочщ, але ддчко; dei дочки, три дочки, чотири дочки); у формах 
множини наголос у цьому anoBi перетягуеться на перший склад 
(пор.: ддчки, ддчок, ддчкам, (з) ддчками, (на) ддчках).

Отже, правильно наголошувати донька i дочка.

Три брёти, два дуби
Багато хто неправильно наголошуе 1менники, поеднаш i3 

чиашвниками два, три, чотири, уживаючи два рази, три роки, 
чотири м1сящ. Потр1бно запам’ятати: якщо 1менники nepiuoi та 
друго! вщмши в називному вщмшку множини мають наголоше- 
не заюнчення, то в сполуках i3 числ1вниками два, три, чотири 
або в сполуках 3i складеними числ1вниками, остання частина 
як и х - числ1вники два, три, чотири, наголос у них падае на 
основу, пор.: братй (наз. в. множ.) i три брати; дуби (наз. в. 
множ.) i два дуби; рази (наз. в. множ.) i два рази, двадцять два 
рази; роки (наз. в. множ.) i три роки, тридцять три роки; княз1 
(наз. в. множ.) i два князь; м1сящ (наз. в. множ.) i чотири мгсящ, 
двадцять чотири мьсящ; ложки (наз. в. множ.) i три ложки,



п ятдесят три ложки; nicui (наз. в. множ.) i dei тени сорок 
dei тени Таке наголошення 1менниюв юторично зумовлене. 1з 
числ1вниками два, а пщ його впливом i з три, чотири, 1менники 
вживалися у форм1 двохни, що мала наголос, епшьний i3 форма
ми однини. Двошу замшили множиною, але наголос колишньо‘1 

двойни збершея дотепер, про що потр1бно пам’ятати, наголошу- 
ючи таю iMeHHHKH.

Панченко, але Паничёнко,
Кравченко, але Шевченко

У пр1звищах на -енко наголос може падати на другий або 
третш склад вщ юнця, що залежить, вщ чого утворене пр1зви- 
ще, який його фонетичний склад, перетягуеться чи Hi наголос у 
тв1рному слов1 пщ час вщмшювання тощо. Такими с, зокрема, 
пр1звища на -ченко, тому що в них може бути наголошеним i 
другий, i третш вщ юнця склад. Мюце наголосу тут визначае 
характер звука, ужитого перед ч. Якщо цей звук голосний, то 
наголос падае на другий вщ юнця склад, тобто на суфшс -енк- 
(пор.: Калиниченко, Кириченко, М1рошничёнко, Мариничёнко, 
Новичёнко, Олшничёнко, Павличёыко, Паничёнко, Ткачёнко, 
Удовичёнко та ш.), коли ж приголосний, то наголошений тре
тш вщ юнця склад (пор.: Васильченко, Данченко, Дднченко, 
Зайченко, Зшченко, Звченко, Кравченко, Курченко, Лёвченко, 
Марченко, Панченко, Харченко та ш.).

Проте деяю пр1звища на -ченко в украшському мовному 
вжитку узвичаеш з шшим наголошенням: мае бути Лёвченко, 
Гршченко, а наголошують здебыьшого Левчёнко, Гршчёнко. 
Тому lx вважать пр1звищами з двома можливими наголосами.

У пр1звинц Шевченко перед ч стоить приголосний в, але 
наголошують його Шевчёнко, що зумовлено, можливо, тим, 
що у тв1рному для нього слов1 ьивецъ перед ц', що почергував- 
ся в пр1звинц i3 ч, був голосний е, який випадае пщ час його 
вщмшювання, а натомють м1ж приголосними ш i в з ’являеться 
вставний голосний е, пор.: швець, ьиевця, meeijeei i т. д.

Отже, у пр1звищах на -ченко наголошений другий i тре
тш вщ юнця склад, якщо перед ч ужит1 вщповщно голосний 
i приголосний. Деяю з таких пр1звищ мають подвшне наголо
шення.
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ЧЕРГУВАННЯГОЛОСНИХ

p___________________________________ P

Борисптець чи борисполець проживав 
в Бориспол!?

Як називати того, хто проживав в Борисполг борист- 
лець чи борисполець? Сьогодш вживають обидв1 назви, пор.: 
Борисптець BiKmop Юршоеич Ствак eidoMuu, далеко за ме
жами нашог держави (Ср1бна шдкова, 26.02.2009); 1990 року 
теля зактчення одного з Mimumie на тдтримку незалежнос- 
mi Украти поважного в1ку борисполець розпов(в мет, що 
1920 року його батъко був розстртяний за участь у  проти- 
бтьшовицькому повстанш в наьиому Micmi (Украша молода, 
04.02.2009); Через dei хвилини борисполець Мельник заедав 
небезпечногоудару, а л е м Уяч nponemie трохи вище поперечини 
(“2000”, 2004, № 33). У деяких довщкових виданнях рекомен- 
дують лише назву борисптець (див., зокрема: Горпинич В.О. 
Словник вщтопошмних прикметниюв i назв жител1в Украь 
ни (ойкошми, ад’ектошми, катойкошми). -  Дншропетровськ, 
2 0 0 0 , с. 28), щоб зберегти, очевидно, и структурний зв’язок з 
вихщним топон1мом Бористль. Проте бшьше пщетав уживати 
назву борисполець, бо в нш вщбувасться властиве украшськш 
мов1 чергування i в закритому склад1 з о у вщкритому складг 
Це чергування наявне у вихщному TonoHiMi (пор.: Бориспыъ -  
Борисполя, Борисполю, Борисполем, (у) Борисполг) i в пара- 
лельних назвах жител1в на -янин / -яни вщ деяких топошм1в 
на -пш ь (пор.: Тернопть -  тернополянин, тернополяни; То- 
машпшь -  томашполянин, томашполяни). Назву борисполець 
збережено i в пр1звищп У цей час Платон Тимофшович Бо
рисполець знайомиться ще з одним учнем Академи- Тарасом 
Шевченком (Слово Просвптс, 29.05. -  04.06.2008).

Отже, у назвах житешв, утворених вщ топошм1в на -п1ль, у 
вщкритому склад1 потр1бно вживати о {борисполець, тернополець, 
катеринополець, томашполець, златополець, 1ванополецъ, крас- 
нополець), у закритому -  i {бористлъщ, бористлька; тернотльщ, 
терноптька; томашптьщ, томашптька; златопыьщ, златопыь- 
ка; iваноптьщ, 1ванотлька; краснотльщ, красноптька).



Голост е, о випадають чи Hi у вщмшкових 
формах грзвищ?

У багатьох словах -  загальних назвах голосш е, о в непря- 
мих вщм1нках випадають, що називають чергуванням е, о з нулем 
звука, а голосш -  випадними, пор.: тбець -  тбця, к1бцев1, тбцем 
i т. д.; заець -  зайця, зайцевь зайцем i т. д.; журавель - журав
ля, журавлеви журавлем i т. д.; бусел -  бусла, bycnoei, буслом \ 
т. д.; соловей -  солов я, солов ’eei, солов’ем i т. д.; свекор -  свекра, 
ceeKpoei, свекром i т. д.; вузол -  вузла, вуз/ioei, вузлом i т. д. А в 
пр1звищах людей, сшввщносних i3 такими загальними назвами, 
дехто намагасться зберегти випадш гoлocнi е, о, щоб не було роз- 
б1жностей м1ж називним i непрямими вщмшками цих пр1звшц. 
Зокрема, сьогодш вщом1 вживания Бусела вщ Бусел, Дятела вщ 
Дятел, Соловея вщ Соловей та ш. Вщзначена непослщовнють 
спричинила плутанину у вщмшюванш та правопис1 пр1звищ лю
дей i сшввщносних i3 ними загальних назв. Щоб усунути цю плу
танину, потр1бно закртити в украУнському правопжл норму про 
редукщю випадних голосних е, о у пр1звищах, ужитих у непря- 
мих вщмшках. К дотримуються тепер переважно у вiдмiнювaннi 
пр1звищ i3 суфжсом -ець або в тих пр1звищах, що заюнчуються 
на -ець, пор.: Кравець -  Кравця, Кравцевь Кравцем i т. д.; Заець -  
Зайця, Зайцеву Зайцем i т. д.; Бригинець -  Бригинця, Бригинцевь 
Бригинцем i т. д.;Дурдинець -Дурдинця, Дурдинцевь Дурдинцем i 
т. д.; Рябець -  Рябця, Рябцевь Рябцем i т. д. Лише в деяких таких 
пр1звищах пщ час вщмшювання випадш голосш е, о збершають, 
щоб уникнути важкого для вимови 36iry юлькох приголосних 
звукiв, пор.: Штець -  Штеця, Штецевь Штецем i т. д.

У непрямих вщмшках голосш е, о повинш випадати i в 
шших приюнцевих позищях пр1звищ, спшьнозвучних i3 за
гальними назвами, пор.: Бусел -  Бусла, Буслову Буслом i т. д.; 
Дятел -  Дятла, Дятловь Дятлом i т. д.; Соловей- Солов’я, 
Солов ’eei, Солов ’см i т. д.; Журавель -  Журавля, Журавлеву Жу
равлем \ т. д.; Свекор -  Свекра, Свекровь Свекром i т. д. Якщо 
ж таю пр1звища не мають сшльнозвучно1 загально‘1 назви, то щ 
голосш в них не випадають пщ час вщмшювання, тому що по- 
слабиться зв’язок вщмшкових форм i3 вихщною формою npi- 
звища пор.: Штель Штеля, Штелевь Штелем \ т. д .\Дтель -



Дтеля, Д1телев1, Дипелем i т. д.; Гутор- Гутора, Pymopoei, 
Гутором i т. д.

Отже, у пр1звшцах, як i в загальних спшьнозвучних на- 
звах, ужитих у непрямих вщмшках, випадш гoлocнi е, о треба 
опускати. Це сприяе послщовносп вщмшювання та правопи- 
су загальних i пр1звищевих назв в укра'шсьюй мовг

Великдень -  Великодня
До активного вжитку украшщв повернулася назва одного 

з найбшыних християнських свят -  Великдень. Проте дехто 
неправильно вживае це слово в непрямих вщмшках, особли
во в прийменниково-вщмшкових формах, пор.: Великдня, до 
Великдня, к Великдню, перед Великднем, теля Великдня, по Be- 
ликдт. Як бачимо, у цих непрямих вщмшкових формах, оче
видно, т д  впливом вихщного називного, не вставляють голос- 
ного о М1Ж приголосними к i д. BiH тут жщмбний для того, 
щоб усунути важкий для вимови зби  приголосних кдн, що 
постас пщ час вщмшювання внаслщок випадання голоснош 
е у слов1 день, що е частиною складного слова Великдень. У 
називному та знахщному вiдмiнкy голосного о не вставляемо, 
бо в складнику день е не випадае, i два приголосних кд у cnoei 
Великдень вимовити легко, тому що глухий к  перед дзвшким д 
зазнае асимшяцп за дзвшюстю i звучить як дзвшкий Г, а саме 
слово -  як [Велитден] .

Отже, у назв1 християнського свята Великдень у називно
му та знахщному вщдннках шж приголосними к  i д вставного 
голосного о немае, у непрямих вщм1нках вш е, щоб усунути 
важкий для вимови a6 ir  приголосних звуюв кди, що опини- 
лися поряд т е л я  випадання голосного е в кореш складника 
день. Правильно вживати цю назву так: Великдень -  Велико
дня, до Великодня, теля Великодня; Великодню, к Великодню; 
на Великдень; Великоднем, перед Великоднем; Великодт, по 
Великодш.
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Пюля тобто коми не ставити!
Широке вживания сполучника тобто виявило, що на 

письму особливо в газетних, художшх та наукових текстах, ба- 
гато хто безпщставно ставить кому гнсля нього, а перед ним -  
кому, крапку або й тире, пор.: Це означае, що...вони [студен- 
ти-фшологи] не засвогли правил використання називного i 
кличного eidMihKie в украшськш лтературнт Moei, тобто, 
порушують играматичт нормы (1з стагп); Впровадження ев- 
ропейських стандартов провадження б1знесу стимулюватиме 
приплыв твестицш i катталу до Украши, що в nepcneKmuei 
сприятиме змщненню курсу втчизнянох грошовое одинищ. 
Тобто, eapmicmb долара опуститься нижче eidMimKu 8 грн. 
за один долар (Украша молода, 28.08.2013); Над(я на щоден- 
не noodidne стлкування телефоном з небайдужими йому die- 
чатами теж не вповш справдилася. Тобто, выходило зовс1м 
не так, як вш того xomie (В. Кожелянко); Кажуть: ({Ттьки 
факты ” -  тобто, тшьки те, що не викликас сумшву (Любко 
Дереш). Це дас шдстави гадати, що тобто тут сприймають як 
вставне слово, ужите на початку речения.

В украшськш л1тературнш Moei тобто -  пояснюваль- 
но-ототожнювальний сполучник, який приеднуе до першого 
слова, словосполучення чи речения друге слово, словосполу- 
чення чи речения з тим самим або конкретшшим значениям, 
що сприяс чггюшому, глибшому з’ясуванню cyTi вираженого 
ними поняття чи висловлено! думки. Вщповщно до пунктуа- 
цшно! норми (див.: Укра'шський правопис. -  К. : Наук, думка, 
2007, § 118, п. 15) кому потр1бно ставити перед сполучником 
тобто, напр.: 3 ...кошем пов язано i слово окошитися, тобто 
отаборитися (Н. Клименко); Тривають процеси мовно-куль- 
турнох креол(заци, тобто змшування украшськох i росшськох 
мов (Л. Масенко); ...на Кубат проживають украхнсът кубан- 
сью козаки, нащадки запорожщв, чис розселення тут почало- 
ся з Тамат, тобто ...колишнього Тмутороканського княз1в-



ства KuiecbKoi Pyci (О. Ткаченко); Тому не маемо пасюнарпв, 
тобто людей, готовых до жертвы зарады idei (О. Кол1сник); 
...внутршнш турызм nid час зымового сезону набагато выпе- 
реджае в Тзный турызм, тобто в Украшу взымку прыХжджас 
не так багато тоземщв на в1дпочыноку як бы того хотыося 
(Експрес, 0 9 .1 2 .-  11.12.2005); Укрсйнсъкый нащонал\зм по
став на Наддтпрянщыт, тобто його започаткувалы cxidw- 
кы, почалы втшюваты укратську нацюналъну iдею зах1днякы 
(УкраУна молода, 28.08.2013).

Лише для бшыиого увиразнення, виокремлення значения 
приеднаного компонента едине речения шод1 подшяють на дв1 
частини, а саме перед сполучником тобто ставлять крапку, 
а сам сполучник пишуть з велико! букви. Такий подш нази- 
вають парцелящею. Проте i в парцельованих речениях коми 
шсля тобто немас, пор.: Спалыу як сплятъ разом люды, що ко- 
хаються. Тобто так micnoу i так разом, i так блызько, / так 
едыно дыхаючы, як це роблять люды, що сплять разом з любоеi 
(Ю. Андрухович); .. лнфлящя в мынулому рощ була менииою, 
шж у  попередньому, на два eidcomm. Тобто вдалося заклас- 
ты тенденщю уповшънення тфляци на протывагу тенденци 
и прыскорення... (УкраУна молода, 03.08.2006); Оплачуваты це 
[монтаж i демонтаж] мають Ыщаторы. Тобто парт1я “Сво
бода” (Украша молода, 28.08.2013).

Отже, перед пояснювально-ототожнювальним сполучни
ком тобто звичайно ставлять кому, а в pa3i парцеляцп при- 
еднано! ним частини -  крапку ГПсля цього сполучника коми 
не потр1бно ставити.

Отже з комою i без неУ
Багато хто переконаний, що теля  отже треба завжди стави

ти кому. Справд1, це типове вживания його як вставного слова, що 
передае лопчний висновок з того, про що йшлося вище в тексп, 
напр. : Отже, у  cacmeMi складного речения украшсько! мовы па
яет одыныщ, якым властыва структурна едшеть компонент(в 
фразеосхемы (Л. Шитик); Отже, ужываючы ептьнозначш слова 
чисельнють та юльюсть, зважаыте на те, що перше сполучаеть- 
ся з назвамы iemom чы neiemom, як1 становлять певну сукупмсть, 
а друге -  з назвамы окремых iemom або neiemom (Л. Кяшбаба).



Проте отже може виконувати й 'muii функцп, вщ яких за- 
л ежить, де ставити кому чи й зовспм п не ставити. Зокрема, 
воно самостшно або разом i3 деякими частками вживаеться в 
рол1 р1зних сполучниюв i сполучних с тв . У такому pa3i кому 
потр1бно ставити перед ним. Це бувае, по-перше, тод\, коли 
отже набувас значения пояснювально-з’ясувального сполуч- 
ника а ссше, за допомогою якого з ’ясовують, конкретизують 
якусь попереду висловлену думку, напр.: Мова цього народу 
е мовою державною, отже мовою державно-адм1тстратив- 
них у  станов, втська, промысловых тдприемств, oceimu (ныж- 
чоХ, середпъоХ i вищоi), засоб1в сполучення, великоХ торг1вл1, 
державно! медицины, мовою Micma, де зосереджено переваж- 
но установи, пов \язат з цими галузями жыття (О. Ткачен
ко). По-друге, коли сполучник (сполучие слово) отже разом 
i3 вщсполучниковими частками й, i, а передае вщповщнють, 
тотожшсть, яку встановлюють, зютавляючи що-небудь, напр.: 
Ця тенденцЫ через посередныцтво середн ь огрець ко X й ново- 
грецькоХ моей дула передана Moei старослов янськт, eid якоХ 
перейгила до болгарськоХ та сх1днослов'янськых мое, отже 
вона характерна й для украХнськоХ (О. Пономар1в); У лтгв(с- 
тищ, отже i в стил1стищ, выкорыстовують i загальнонауко- 
ei, i спещалът методы досл1дження (П. Дудик). Якщо отже 
й, отже i, а отже й ужип 3i словами, яю вони приеднують, 
усередиш речень, то таю сполуки потр1бно ввддляти комами 
з обох бок1в, напр.: Кожна галузь знань, отже й ститсти- 
ка, послуговуетъся неповторно-тдив(дуальною теор1ею i 
мовленневою практикою (П. Дудик); Вони звернулися до гро- 
MadcbKocmi i3 закликом зробити eu6ip: або скорытыся безза
конию, або обстоювати своХ власт, а отже й УкраХни, eid- 
тсть, волю i честь (Дзеркало тижня, 24.01.2004). По-трете, 
коли отже вивсористовують у рол1 сполучного слова тому, що 
приеднуе другу частину речения до першоТ i виражае причи- 
ново-насл!дков1 вщношення, напр.: Ыдступали старовинним 
Перекопським трактом, що проходив якраз через Чаплинку.., 
отже обминути повстанську свою столицю було неможливо 
(О. Гончар).

Отже самостшно або разом з шшими частками може 
вживатися i в poлi шдсилювально1 частки. Hi гпсля не\‘, Hi пе
ред нею коми не ставлять. Така частка увиразнюе наслщок



чого-небудь i р1внозначна частщ от i (напр.: Отже ж то i 
змалював вт солдата, та ще як? (Г. Квшса-Основ’яненко), 
шдсшпое спонукання, виражене д 1есловом у форм1 наказового 
способу (напр.: То отже слухай, Христино батьтвно, жар- 
туе паныч... (Панас Мирний) тощо.

Запам’ятаймо: в украшськш M oei кому ставлять те л я  
отже, що с вставним словом; кому ставлять перед отже, 
отже й, отже i, а отже й, що вживаються як сполучники 
або сполучш слова; кому не ставлять Hi перед, Hi шсля отже, 
якщо воно самостшно чи разом з шшими частками виконуе 
роль пщсилювальноУ частки.

Ставити кому чи Hi?

Службов1 й приватш листа здебшыпого завершус узвичае- 
на фраза, яку називають етикетною конструкщею вв1чливос- 
Ti (конструкщею мовленневого етикету, мовною етикетною 
формулою тощо). За способом подання на аркупн вона дво- 
компонентна, бо з л1вого боку пишуть 

3 повагою 
3 глибокою повагою 
3i щирою пошаною 
Щиро Ваш (Ваша),
а ш т м  роблягь вгдступ i на тому самому рядку, moj\\ -  тро

хи нижче зазначають 'т'я й пр1звище, \м'я та по батьков^ тшьки 
пр1звтце або назву посади (у службових) чи назву, що вказуе на 
родинний або шший зв’язок (у приватних листах). Пор.:

3 повагою директор Incmumymy
3 глибокою повагою lean Шменко
Щиро Ваш дядъко Степан
Щ подаш на вщцал1 частини етикетноУ конструкцп ввiчли- 

BocTi за формально-граматичними ознаками найбшьше пoдiбнi 
до елштичних речень, у яких пропущено присудок або прису- 
док t3 залежним словом, пор.: 3 глибокою повагою [ставиться 
до Вас] 1ван Шменко. Як вщомо, у таких речениях замють про- 
пущеного присудка ставлять тире. Зважаючи на цю пунктуа- 
цшну норму, немас шдстави ставити кому шсля компонента 3 
повагою (та шших), як дехто наполягае останшм часом.

Пропонуемо три способи оформления етикетних кон- 
струкцш вв1чливостк



1. За умови, що обидва компонента щеТ конструкцн на
писан! в одному рядку i поряд, без вщриву, м‘\ж ними можна 
ставити тире:

3 повагою -  директор Ыституту
3 глибокою повагою -  Микола 1ванович
3i щирою пошаною -  Ваш приятель.
2. Яюцо компонента пишуть на вщдал1 один вщ одного i в 

одному або й у р!зних рядках, то м1ж ними не треба ставити тире:
3 повагою директор Iucmumymy
3 глибокою повагою Микола 1ванович
3i щирою пошаною Ваш приятель.
3. Не треба ставити тире й тод1, коли в першому рядку 

етикетноУ конструкцн написано 3 повагоюу 3 глибокою повагою, 
3i щирою пошаною й под,, а в другому, л1воруч, -  назву посади, 
а праворуч - Ыщали й пр1звище:

3 повагою
Ректор ушверситету

3 глибокою повагою 
Директор Ыституту

В. Андрущенко

В. В. Ншчук
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V uni книжш iiopani чпкк обгрунтоваш рекомсндацп з май- 
с к in. uiiiiiiix. i i a й су п еречл и в i ш и x уживань та проблемного право- 
N псу с ив i еловое получен ь у су части украшськт лггературнш 
мош Пони с 1плнов1дями на ii непрост! питания, як1 бсзпосеред- 
ш.п мпсумула мовна практика в останн1 л в от десятир1ч. коли укра- 
inci.Kii jiiicparypna мова як державна почала обслуговувати piini 
сфсри пол in 14пою, виробничого, паукового та культурного життя 
укри'н1сько1 о сусшльства.

I laiiiiOBinii рекомендаци грунгуються на нормах укршнськоК Jii- 
icpaiypiioi мони та виважених теоретичних засадах академ1чноУ мо- 
мозшшчо! науки. Пони охопили широкс коло складних питань укра- 
inciiKoio слово- i гермиювживання, словотворення, иравопису. В1дмь 
ннжамня загалышх i власних назв, граматичноТ кжал1фжацй одиниць. 
нункгуанп, иередавання огив шшомовного походження, насамперед 
осво( iiiDi нонп шх запозичень. та наголошення айв.
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