
Питання з української мови для перевірки знань бакалаврів  

(спрямованості «філософські науки») для прийому на навчання 

для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів “спеціаліст” та 

“магістр” 

 

 

1. Що  являє  собою   мова? Вчені-лінгвісти  визначають  поняття 

«мова» як  впорядковану цілісну систему  взаємозалежних 

елементів, яку утворюють  три  основні  компоненти: фонетика 

(звуковий  склад), лексика (сукупність  слів)  і  граматика (набір  

правил  та  засобів  для  їх  реалізації). 

Спілкування людей  без  мови неможливе, а без нього не може 

бути і суспільства, і власне людини. Без мови не може відбуватися і 

розуміння  людиною  дійсності, своєї  ролі  у  цьому  бутті. 

Отже,  як  особистість фахівець є носієм  мови, що фіксує  у  

собі загальнонаціональні  традиції  народу, особливості  його 

історичного розвитку і становлення національної культури, а  

також засвоєння загальнолюдських цінностей. Але у той  же  час 

мова фахівця відображає у лінгвістичних  конструкціях (термінах, 

термінологічних словосполученнях тощо) спеціальні знання, 

становлення і  розвиток конкретної ґалузі. 

Безсумнівно, що професійна діяльність спеціаліста 

супроводжується особистим внеском у  її рух  вперед. Сучасний  

спеціаліст, реалізуючись у виробничій чи науковій діяльності, 

описує  отримані результати виражальними  засобами рідної мови. 

Тобто, створюючи щось  нове чи вдосконалюючи  вже  відоме – 

технології, апарати, пристрої тощо, –  він  називає їх новими 

словами, серед  яких можуть зустрічатися як терміни конкретної 

вузької спеціальності, так і  загальнотехнічні чи загальнонаукові. 

Нове  слово – це найдосконаліший жанр  відображення професійної 

діяльності людини. Воно не  тільки  описує  нове  у  теорії  або  

практиці, але  й  створює   можливість для подальшого розвитку. 

Інакше  кажучи,  підготовка майбутнього  фахівця передбачає 

володіння нормованою мовою, культурою мовленнєвого 

спілкування. Цього можна досягнути вивченням  закономірностей її 

фонетичного ладу, словотвору, групування  лексики, 

взаємовідношень між  словами та їхніми  значеннями, поділу  слів  

на  частини мови, побудови словосполучень і речень, створення  

тексту різних  жанрів: свідоцтво про винахід, інженерна  стаття, 



наукова  монографія, економічний  план, політична програма, 

художній твір чи картина, науково-фантастичний  фільм  тощо. 

Українська мова має давню писемну традицію, що веде свій 

початок від зародження книжності та перших шкіл у Києві після 

хрещення Русі. Щоправда, існують припущення про те, що у 

східних слов’ян, зокрема протоукраїнців могли існувати 

регіональні писемні традиції ще до Х ст., які були першоосновою 

формування спільно-давньоруської літературної мови в Києві – 

центрі середньо-наддніпрянських полян. 

 Ознаки української мови (фонетика, граматика, лексика) 

фіксуються у писемних пам’ятках, починаючи з найдавніших 

джерел, датованих ХІ ст. Однак фіксація того або  іншого мовного 

явища не може вважатися підставою для визначення часу його 

виникнення. Кожна мова має дописемний період розвитку, 

лінгвістичні характеристики якого з’ясовуються методами 

порівняльного аналізу і внутрішньої реконструкції відповідних 

явищ. Це стосується і української мови, окремі риси якої  могли 

сформуватися в дописемний період.  

 Існують дві основні концепції зародження і розвитку 

української мови як окремої слов’янської. Згідно з першою з 

них, українська мова виникла після розпаду давньоруської, який 

припадає нібито на XIV ст. Мовотворчі процеси і появи трьох 

східнослов’янських мов у зазначений період стимулювалися 

процесами, зумовленими припиненням існування Київської Русі – 

держави, що сприяла формуванню літературної мови, спільної для 

всіх східнослов’янських племен. 

 До виникнення української, як і двох інших 

східнослов’янських мов, крім власне лінгвістичних ознак 

системного плану, мають відношення, очевидно, суспільно-

політичні чинники, серед яких найважливішими були поділ 

Київської Русі у ХІІ ст. на кілька князівств, руйнівна монголо-

татарська агресія проти східних слов’ян, а потім захоплення і поділ 

українських земель сусідніми державами. Вчені припускають, що 

відмінності між південними, західними і північносхідними 

слов’янами не привели б до утворення трьох східнослов’янських 

мов, коли б не сукупність історичних умов, що спричинили 

формування в ХІІ-ХІV ст. трьох східнослов’янських народностей 

кожна з яких характеризується спільністю території, своєрідними 



рисами і закріпленнями у мові тих характерних особливостей, які 

розвивалися ще в спільносхіднослов’янський період. 

 Друга концепція полягає в тому, що безпосереднім джерелом 

розвитку української, як і інших слов’янських мов, виступає 

праслов’янська мова, розпад якої починається в VII ст.  

У становленні української мови інші вчені виділяють такі періоди:  

1) протоукраїнська мова (VII-XII ст.);  

2) староукраїнська мова (ХІ ст. час появи перших писемних 

пам’яток – кінець ХІV ст.);  

3) середньоукраїнська мова, у межах якої розрізняють 

декілька підперіодів: а) рання середньоукраїнська мова (кінець ХІV 

ст. – кінець ХVІст.); б) середньоукраїнська мова (кінець ХІVст. – 

початок ХVІІІст.); в) пізня середньоукраїнська мова (початок ХVІІІ 

ст. – початок ХІХст.);  

4) нова українська мова. Остання сформувалася переважно на 

базі говірок південно-східного наріччя, але у її розвитку 

конструктивну роль відіграли також південно-західні і північне 

наріччя. 

Аналізуючи  етапи  розвитку  української  літературної  мови, 

можна  зазначити, що в українському мовознавстві вихід сучасної 

української мови на історичну арену пов’язують з конкретною 

датою – виданням у 1798р.  поеми  «Енеїда» І.П.Котляревського, 

яка стала першим друкованим твором. 

Нова українська літературна мова, якою користуємося 

сьогодні, увібрала в себе писемні традиції давньої української 

літературної мови, скарби усної народної творчості українців і 

розмаїття живого мовлення на терені етнічної України.  

 За походженням  українська мова належить до 

індоєвропейської сім´ї. Є ще угро-фінська, тюркська, іберійсько-

кавказька, семітохамітська, монгольська, малайсько-полінезійська,  

китайська,  тібетська  та  інші  сім´ї  мов.  Окрему сім´ю становить 

японська мова. До індоєвропейської сім´ї належить кілька груп мов: 

слов´янська, романська, германська, балтійська, кельтська, 

індійська, іранська, грецька, вірменська, албанська  та  ін. 

Слов´янська група мов складається з трьох підгруп: східно-

слов´янської, західнослов´янської, південнослов´янської. До східно-

слов´янської підгрупи належать мови: українська, російська, 

білоруська; до західнослов´янської – польська, чеська, словацька, 

кашубська, верхньо- та нижньолужицька (Німеччина); до 



південнослов´янської – болгарська, сербська, хорватська, 

словенська, македонська, старослов´янська. 

Кожна із слов´янських мов має багато спільних рис, зокрема 

основні закономірності у фонетиці, граматиці, лексиці, але набула й 

своїх рис, мала свої тенденції розвитку, поповнила лексику, 

збагатила виражальні засоби. Наприклад, це виявляється у тому, що  

у  цих  мовах є  значна  кількість слів,  подібних за  звучанням і 

значенням. 

Порівняймо: 

в  укр. мові                         в  рос. мові    в білоруській 

мові 

рука                                       рука                             рука 

голова                                         голова                      галава 

розум                                          разум                           розум 

вівторок                            вторник                        ауторак 

молодий                             молодий                   маладі 

добрий                                       добрый                    добры 

гриміти                                      греметь                     гремець 

він                                               он                                ён 

що                                              что                              што 

 Проте, деякі слова, форми і звуки однакові або дуже близькі в 

українській і білоруській мовах, мають істотні відмінності в 

російській. 

Порівняймо:   

в  укр. мові                   в  рос. мові                в білоруській 

мові 

скорочення                          сокращение                     

скарачение 

питання                                вопрос                                 пытание 

шлях                                     путь                                     шлях 

батько                                          отец                                     бацька 

око                                        глаз                                      вока 

І навпаки, окремі слова й форми, однакові або дуже близькі в 

російській і українській мовах, мають істотні відмінності в 

білоруській.  

Порівняймо: 

в  укр. мові                   в  рос. мові                    в  білоруській  

мові 

успіх                                   успех                                    поспех 



звучати                                звучать                                 гунаць 

Є, звичайно, і такі слова, що не збігаються в жодній із трьох мов.  

Порівняймо: 

в  укр. мові                          в  рос. мові                       в  білоруській 

мові 

останній                               последний                        апошні 

одного разу                                однажды                              аднойчы      

першоджерело                   первоисточник                   першокрыніца 

заздалегідь                                заранее                                 загадзя 

Слова алфавіт, азбука, абетка означають чітко визначений 

порядок графічних знаків (тобто, літер). Ці назви походять від 

перших літер письма: алфавіт – від назв літер альфа і віта у 

грецькому письмі: азбука – від назв давньоруських літер аз і буки; 

абетка – від назв перших літер а і бе. 

 Алфавіт сучасної української мови утворений на основі 

слов´ян-ської азбуки, що мала назву кирилиця  (за ім´ям 

болгарських місіонерів братів Кирила та Мефодія, які склали цю 

азбуку для слов´ян і переклали грецькі релігійні книги на 

слов´янську мову). Кирилиця була відома східним слов´янам ще до 

офіційного прийняття християнства. 

 Отже, якщо брати до уваги графіку, то український правопис 

бере свій початок від кінця минулого тисячоліття. Щоправда, 

остаточне його становлення припадає аж на початок ХХ століття. 

Треба згадати й про те, що від 1708 року змінилося накреслення 

літер: традиційну кирилицю замінено так званою “гражданкою” – 

спрощеним кириличним письмом. 

 Найбільш яскраво характерні особливості сучасної української 

літературної мови проявляються у фонетиці (хоч є суттєві прояви 

національної специфіки і в морфології, і в синтаксисі української 

мови).  

Особливості української графіки та фонетики проявляються 

таким чином: 

1) В українському алфавиті є літери, яких немає в сучасному 

російському (але загальна кількість літер в обох мовах однакова і 

дорівнює 33): 

 І – Іван, мій, література; 

 Ї – Київ, Україна, їзда, їство; 

 Є – Європа, єдність, Євген; 

 Г – ґрати, ґатунок, ґрунтовний. 



 Літера ґ відома з кінця XVI століття. Але в українській мові є 

ще літера  г.  Обидві літери ґ і г передають на письмі відповідні 

приголосні дзвінкі звуки (ґ) і (г), які легко розрізняються на слух: 

(г) – гортанний, глухіший (ще давньослов´янського походження), а 

звук (ґ) – проривний, дзвінкіший. Звук, що визначається літерою ґ 

зустрічається переважно в запозичених, тобто іншомовних словах, 

як правило, латинського походження. 

2) На письмі вживається апостроф (´): комп´ютер, п´ять, ім´я; 

кур´єр, Захар´їн,  від´їзд, з´явитися, з´єднати. 

3)  На  письмі ставиться знак наголосу для того, щоб 

підкреслити специфіку вимови.   

Наприклад: 

укр. мова                                 рос. мова 

 вчóра                                          вчерá 

приятель                                    приятель 

 рукóпис                                      рýкопись 

 ýспіх                                          успéх 

 урóдженець                               урожéнец 

 новий                                         нóвый 

 старий                                        стáрый 

 Крім того, знак наголосу може вказувати на різне значення 

слів, що пишуться однаково, проте це явище є і в рос. мові. 

Наприклад, в українській мові: заняття (“урок”) – заняття 

(“діяльність”), каблучки (“кілечка”, “персні”) – каблучки 

(“підбори”). 

4) В сучасній українській літературній мові голосний і 

викорис-товується на місці давньоруського ъ (ятя): світ, ліс, мідь, 

літній, літопис (рос.  свет,  лес, медь, летний, летопись). 

5) Найхарактернішою рисою української мови, що вирізняє її 

серед інших слов´янських мов, є чергування (зміна) голосних звуків 

(о), (е) з (і). Звуки (о), (е) найчастіше виступають у відкритих 

складах, а (і) – у закритих. Наприклад: сім – семи, відомість – 

відомості, Харків – Харков, воля – вільний, робота – робітник. 

6) Відсутність “акання”, тобто переходу а в о в ненаголошеній 

позиціі.  

Наприклад: 

укр. мова                                    рос. мова 

голова                                        голова (гъллва) 

молоко                                       молоко (мъллко) 



7)  Наявність одного голосного и з двох давньоруських і 

(орфогр. и)  та  ы: 

  укр. мова                                    рос. мова 

липа                                            липа 

писати                                        писать 

мило                                           мыло 

сирий                                         сырой 

8)  Зміна голосного е на о після шиплячих та й перед твердим 

приголосним: 

укр. мова                                    рос. мова 

чого, жовтий                              чего, желтый 

човник, чорный                          челнок, чёрний                    

        Проте у писемній формі ділового і наукового 

спілкування ми можемо зустріти словоформу “чернетка”, де після 

літери ч пишеться е, але це явище не типове: в даному випадку 

спостерігається одночасна реалізація двох принципів – 

фонетичного і морфологічного. 

 9)  Відсутність пом´якшення приголосних перед е: 

укр. мова                                    рос. мова 

 село (сеило)                               село (с´иэло) 

 весна (веисна)                            весна (в´иэсна) 

 10)  Збереження в  українській  мові  давньої  м´якої  вимови ц 

[ц'] поряд з твердою вимовою, що спостерігається  в сучасній 

російській мові: 

укр. мова                                    рос. мова 

кінець, місяць, Донецьк            конец, месяц, Донецк 

цінність,  цілі, працівник          ценность, цели, работник 

 11) Збереження дзвінкої вимови приголосних перед глухими 

та в абсолютному кінці слова: 

укр. мова                                     рос. мова 

 Київ                                             Киев (Киъф) 

 народ                                           народ (нарот) 

 12) Наявність звуків [дж], [дз], [дз´], що позначаються на 

письмі однією літерою, а сполученням двох літер – дж, дз. 

Наприклад: джерело, походження, розповсюджувач, дзеркальний, 

дзвінкий, дзюр-чати  і  т. д. 

 13) Крім того, у сучасній українській літературній мові при 

зміні форм слова та утворенні нових слів, коли поряд розмішуються 

кілька приголосних звуків, що утруднює вимову, відбувається 



спрощення, тобто випадає середній звук. На відміну від російської 

це спрощення відбувається не тільки у вимові, а й на письмі, 

наприклад: серце, сонце та ін.  Найчастіше  спрощуються такі  

групи  приголосних: -ждн-, -здн-, -стн-, -слн-. Наприклад: 

тиждень – тижня, користь – корисний, якість – якісний, область 

– обласний, захист – захисник. Виняток складає незначна кількість 

слів, серед яких найчастіше в діловому спілкуванні зустрічаються 

такі: строк, відпустка, шістнадцять тощо. Але спрощення не 

відбувається при використанні мовцями іншомовних слів, 

наприклад:  контраст – контрастний, баласт – баластний  та  ін. 

Морфологічні  особливості  української мови 

Характерні риси сучасної української літературної мови у 

морфології включають наявність:  

 1)  IV відміни для іменників середнього роду  (ім´я, коліща); 

 2)  двох форм закінчень у родовому відмінку іменників чол. 

роду в однині (ІІ відм.) -а (-я) та -у (-ю), друга форма відома з 

давньослов’янських часів. Наприклад: керівника, директора; 

кілометра, квадрата; комп´ютера, калькулятора; розвитку, 

прогресу, ритму; університету, факультету, заводу; папера – 

паперу; телефону; 

 3) паралельних закінчень -ові (-еві) та у в давальному відмінку 

однини іменників чол. роду (ІІ відміна), наприклад: директору 

Кова-ленкові І.С., директорові  Коваленку І.С. (рос. директору, 

начальнику, товарищу); 

 4)  закінчення -ою (-ею)  в  орудному  відмінку  однини  

іменників І-ої відміни, прикметників та займенників: головою, 

землею, тобою (рос. головой, землей, тобой); 

 5) пом´якшення зубних приголосних у суфіксах іменників та 

прикметників -ськ (ий), -цьк (ий), -зьк (ий): луганський, донецький, 

запорізький  (рос. луганский, донецкий, запорожский); 

 6) невідмінювання першого компонента у складних 

числівниках, які означають назви десятків: шістдесят, 

шістдесятьом, шістдесятьма, шістдесятьох  (рос. шестидесяти, 

шестидесятью  и  т. д.); 

 7) інфінітивна  форма  закінчується  на  -ти:  читати,  

укладати, обґрунтувати, визначити (рос. читать, составлять, 

обосновывать, определить); 



 8) закінчення -мо в 1-й особі множини дієслів теперішнього і 

майбутнього часу, наприклад: пишемо, напишемо, будемо писати 

(рос. пишем, напишем, будем писать); 

 9) складної форми майбутнього часу, наприклад: 

докладатиму, писатимемо (рос. буду докладывать, будем писать); 

 10) кличного відмінка, наприклад: друже, колего, Олександре, 

Маріє, Сергію. 

Синтаксичні  особливості  української  мови 

Розглянемо деякі особливості синтаксичної будови 

української літературної мови, до яких належать: 

1) використання  у  складеному  іменному присудку тільки повних 

форм дієприкметників та переважно повних форм прикметників, 

наприклад: У  більшості  випадків компілятор у  цьому  відношенні  

дуже  консервативний.– В  большинстве случаев компилятор в  

этом  отношении  очень  консервативен. 

2) використання  речень  з  безособовими  дієслівними формами на   

-но, -то. Наприклад: У договорі зазначено термін виконання 

замовлень. – В договоре определён срок выполнения заказов (в 

функции сказуемого – форма краткого страдательного причастия);  

Ці кадри з фільму знято в Донецьку – Эти кадры фильма сняты в 

Донецке; 

3) відмінність у вживанні відмінкових форм при слабкому 

керуванні, наприклад: писати про людей (знах. відм.), звертатися 

до друзів (род. відм.), турбуватися про працівників (знах. відм.) – 

рос. писать о людях (місц. відм.), обращаться к друзьям (дав. 

відм.), заботиться о работниках (місц. відм.). 

 

2.                              Стилі   сучасної   української  мови 

Слово «стиль» походить від  латинського  слова stilus,  що  

означає «загострена паличка  для  писання».  Це  слово  

використовується  у  різних  сферах, всім відомі словосполучення, 

наприклад, музичний  стиль, стиль «модерн», молодіжний  

стиль  і под. У мовознавстві стилем  називають такий  різновид   

національної мови (або  літературної), який   об’єднує  деяку  

сукупність  засобів, мовних  і  не  тільки  мовних, що допомагають  

мовцям  висловити  і  сприйняти  певну   інформацію. Зазначимо, 

що у різних ситуаціях  мовці  використовують  різні  мовні  засоби. 

Порівняйте, наприклад, свою мовну  «поведінку»  в ситуаціях, коли  



ви  спілкуєтесь  з  товаришами, з  викладачем  на занятті, на 

екзамені;  на  прийомі  у  декана  і  т.д. 

Мова  як  система  знаків, що  мають  певне  значення  й  

використовуються  для  збереження,  перетворення  та  передачі  

інформації, характеризується  наявністю  різноманітних 

функціональних стилів. Функціональний  стиль –  це різновид 

літературної  мови, в якому мова  виступає  у  певній  соціально 

значущій  сфері  спілкування  людей. Особливості  

функціонального стилю обумовлені особливостями  спілкування  в  

даній  сфері. 

 Питання  про кількість  функціональних  стилів, основи їх  

виділення та  засади для  класифікації  досить  складні  й 

залишаються  дискусійними. Найбільш  поширеною  є традиційна  

класифікація, згідно  з  якою  вирізняються  п’ять  основних  

функціональних  стилів: художній, розмовно-побутовий, 

публіцистичний, офіційно-діловий  та  науковий. 

Науковий  стиль 

  Комунікативна функція  мови  залишається  провідною і 

постійною на  всіх  етапах  історичного розвитку  суспільства. Мова  

призначена найкращим  чином  обслуговувати  спілкування  

людини  в  різних  сферах  її  соціального життя. З розвитком 

наукових знань, появою  необхідності обмінюватися цими  

знаннями виникають і вживаються певні   мовні   засоби, які  

найкращим  чином  забезпечують  саме  цю область  суспільної  

мовленнєвої  практики. Отже, науковий  стиль – це  такий 

функціональний стиль, що  обслуговує  всі  ділянки  наукових  

знань, сферу  науки, навчання  і  освіти.  Функцією наукового 

стилю     є   вироблення  і  осмислення  об’єктивних  знань  про  

дійсність. Метою наукового  стилю є доведення  істинності  певних 

знань, формулювання  й  обґрунтування  гіпотез, повідомлення  про  

хід, зміст  та  результати  наукових  досліджень тощо. Науковий  

текст повинен  впливати лише на розум  людини, не  викликаючи  

емоційних  реакцій ( у загальному  розумінні  цього  слова). 

Кожний функціональний  стиль  відрізняється  певним  

набором  характеристик. Визначення стильових  рис будь-якого 

функціонального стилю літературної мови  залежить від  способу 

викладу матеріалу, який обумовлює вибір мовних засобів і  

особливості їх вживання у мовленні. 



 Спосіб  викладу  матеріалу у  науковій  літературі –  

формально-логічний (за визначенням  проф. Пумпянського О.Л.)                                     

і характеризується наявністю  таких  рис:  точність, логічність, 

послідовність, об’єктивність, узагальненість, однозначність, 

беземоційність, безособовість і т. ін.  

Будь-який функціональний стиль літературної  мови базується 

на використанні певних мовних  засобів. Серед лексичних засобів у 

науковому  стилі   значне місце посідає спеціальна  лексика –   

загальнонаукові та вузькоспеціальні  терміни. Оскільки наука  

оперує  поняттями, науковий  текст насичений абстрактною  

лексикою,  наприклад: властивість, здатність, старанність, 

можливість. Загальновживані слова  використовуються, як  

правило, тільки  в одному  значенні, наприклад, із  восьми значень  

слова  світло (Словник  української  мови. Т.9, с.92-93) науковий 

стиль вибирає тільки значення «енергія, випромінювана якимось  

тілом». На  основі  цього  значення  слово  світло входить до  

термінологічних сполучень дисперсія світла, лампа  денного  

світла і т.ін. Хоча основою  лексичного  шару наукового стилю    є    

загальновживана  лексика. Такі  слова використовуються в своїх  

прямих  предметних  значеннях. 

Граматика. Морфологія. 

Іменник. Практично  всі  дослідники зазначають, що  у 

науковому  стилі іменників набагато  більше ніж  дієслів, серед  них 

іменники  з  абстрактним  значенням, віддієслівні іменники, 

зокрема  з  суфіксом -ення (вивчення, дослідження, направлення);  

спостерігається тенденція до  заміни  форм однини  формами  

множини (сланці, вапняки, води (грунтові  води); до  того ж для  

розгорнутого опису деяких  понять використовуються так  звані 

низки іменників у  родовому  та  інших  відмінках («з’ясування 

закономірностей формування структури виробництва»). 

Прикметник. 

У  сучасній науковій прозі переважають відносні  

прикметники. Не  використовуються  короткі  форми. Звужується  

можливість  уживання ступенів  порівняння якісних прикметників. 

Займенник. Формально-логічний спосіб викладу передбачає 

специфічне використання займенників: відсутній особовий  

займенник я; особові  займенники  представлені  переважно  

формами 1-ї особи множини і 3-ї особи  однини і множини;  



вживані вказівні  займенники  цей, такий, той, що виражають 

логічний  зв’язок  між  частинами  висловлення. 

Дієслово та дієслівні  форми. Вживані дієслова у  формі  

теперішнього  часу постійної  дії  або абстрактного теперішнього та  

абстрактного майбутнього;  у формі  минулого  часу із  

узагальненим  значенням;  переважають  дієслова  недоконаного  

виду. У  сучасній  українській  мові майже  повністю  відсутні  

активні  дієприкметники  теперішнього  часу, які є  дуже  

характерною  прикметою   деяких інших  мов (наприклад, 

російської, польської). 

Натомість уживаються  прикметники, наприклад: решающий 

– вирішальний, металлорежущий – металорізний, 

жизнеутверждающий – життєствердний, нержавеющий –  

нержавкий; іменники , наприклад:   заведующий  –   завідувач, 

начинающий  –  початківець. 

Натомість уживаються  прикметники, наприклад: решающий 

– вирішальний, металлорежущий – металорізний, 

жизнеутверждающий – життєствердний, нержавеющий –  

нержавкий; іменники , наприклад:   заведующий  –   завідувач, 

начинающий  –  початківець. 

Позамовні  засоби. У   науковій  літературі  

використовуються  такі  способи  передачі  інформації, як  одиниці  

виміру, ваги, довжини площі  і т.п., формули, графіки, креслення, 

схеми, діаграми, таблиці, а  також  різноманітні  друкарські  засоби:  

всілякі  підкреслення, шрифти  і  т.д. 
 

3. Лексика – це слова й словосполучення, скорочення, які 

вживаються в мові на позначення об´єктів, суб´єктів, процесів, 

явищ. Слово “лексика” походить від грецького слова “лексикос”, 

що означає словесний, словниковий.  

Лексика кожної мови формувалася протягом багатьох 

тисячоліть. За походженням у лексиці сучасної української мови 

можна виділити:  

1)  успадковані слова, тобто такі, які ведуть свій початок з 

індо-європейської мовної єдності (наприклад, мати, син, брат, 

жінка, серце, дерево, дім, небо);  

2)  власноукраїнські слова, що з’явилися на українському 

ґрунті і були засвідчені в історичних пам’ятках, у художніх творах 



україн-ського народу (людина, держава, громада, сіяч, жовтень, 

віч-на-віч тощо);  

3)  іншомовні слова  (менеджмент, комп’ютер, інтерфейс). 

Українська  мова  запозичувала  протягом свого розвитку з 

інших  мов слова та окремі елементи слів, оскільки запозичувалися 

поняття, предмети. Тому  запозиченими ставали й слова, що давали 

їм назву. Але багато запозичень втратили ознаки своєї первісної 

мови й зараз  сприймаються  як  українські.  

Згадаймо   такі   слова,   як  огірок,  левада,  м’ята. запозичені 

слова складають 10 % від усього словникового фонду української 

мови. У сучасній українській мові вживаються слова, які засвоєні з 

слов’янських, романо-германських, тюркських мов. Вони 

приходили в українську мову з різних джерел і поводили себе по-

різному. Значна кількість слів пристосувалась до правил 

українського словотвору, граматики, фонетики. Інша група слів, що 

означають назви понять і явищ, які не є загальновідомими, рідко 

вживаються і мають ознаки іншомовних слів, які не властиві 

українській мові (наприклад, кафе, пюре, таксі, пасаж, попурі  

тощо) мають наголос на останньому складі, не відмінюються. Із 

грецької мови засвоєно чимало власних імен людей (Олена, 

Явдоха, Олексій, Степан тощо), термінів науки, культури, 

мистецтва (апостроф, граматика, математика, сцена, магніт  і  

інші).  

 В українській мові багато слів, запозичених з латинської, 

фран-цузької, німецької, англійської, голландської, східних мов. 

Наприклад: із латинської мови прийшли слова: ректор, декан, 

університет мотор, прокурор, гумор, цирк (найчастіше це слова, 

які визначають поняття науки, техніки, мистецтва, юридичну, 

політичну, медичну термінологію). Із французької було засвоєно 

слова, що стосуються побуту, назв одягу, науки, техніки, 

мистецтва, військових понять: люстра, абажур, одеколон, сюжет, 

костюм, пальто, корпус, маршал. Німецька мова дала нам назви 

рослин, птахів, технічні терміни (штат, шахта, квершлаг, бинт, 

масштаб, бутерброд). Англійські запозичення – лідер, комбайн, 

бюджет, аут, бокс, тролейбус, мічман, піжама, кекс, тунель, 

вокзал. 

 Визначити іншомовне слово можна за фонетико-граматичним 

оформленням і лексичним значенням. Так, слова, які починаються  

літерами п, ф, запозичені з інших мов. Специфічним для 



української мови є поєднання приголосних звуків у словах 

німецького походження. Наприклад, бутерброд, штаб, шахта, 

квершлаг. Багато запозичень зустрічається в діловому мовленні 

(наприклад: акт, біржа, баланс, резюме, вето, прерогатива, 

маркетинг менеджер тощо). 

Українська мова – багата і різноманітна, а мовлення кожної 

людини може бути багатим і бідним, різноманітним чи 

одноманітним. Багатство й різноманітність мовлення залежить від 

того, хто є мовець: весь народ чи окрема особа, дитина обо доросла 

людина. Великий вплив на багатство і різноманітність мовлення 

мають його стиль сфера спілкування. Про багатство мовлення  

судять по його лексичному складу. Середній запас слів у добре 

освіченої людини становить 6-9 тисяч, тлумачний словник 

української мови містить понад 200 тисяч слів, а в народній 

скарбниці – 300 тисяч  слів. Якщо багатство мовлення досягається 

за рахунок використання великої кількості мовних одиниць, то 

різноманітність мовлення забезпечується вираженням однієї і тієї ж 

думки різними мовними засобоми.  

Особливе місце в лексиці належить багатозначним словам, 

синонімам, антонімам, паронімам. Синоніми – слова, близькі або 

тотожні за значенням, які по-різному називають те саме поняття, 

наприклад, мовознавство – лінгвістика, авторитет – престиж, 

буква – літера. У науковому, ділових стилях синоніми вживаються 

здебільшого як терміни. Наприклад,  слід сказати телевізійна 

вежа, башта танку Т38, до речі, слово авторитет і його похідні 

форми переважно вживаються у контекстах, що містять позитивну 

оцінку, а слово  престиж – у нейтральних або  нагативно-  чи 

зневажливооцінних. Порівняйте: авторитетний вчений, 

престижне знайомство. Надзвичайно важливо не сплутати 

значення близькозвучних слів – паронімів. Слід розрізняти, 

наприклад,  дільниця (виборча) і ділянка (дослідна), адреса 

(підприємства, особи) і адрес (ювілейний, вітальний). 

Важливу роль у мовленні відіграють антоніми – слова, які  

називають протилежні за  змістом поняття. Це  зумовлено тим, що 

антоніми дають контрастну  характеристику предметів, явищ, дій, 

використовуються у  всіх  стилях. Так, у художньому  і 

публіцистичному  стилях  антоніми виступають як  засоби  

образності: розкошувати – бідувати, старатися – лінуватися; 

велика риба маленьку  цілою ковтає. У науковому стилі за 



допомогою антонімів протиставляються  одні  поняття  іншим: 

дзвінкі і  глухі  звуки, відняти  і  додати  число. 

 

Правила написання  недавно запозичених слів бувають зовсім 

інші, ніж українських. Для правопису важливо розрізніти їх. 

Ознаки іншомовних слів такі: 

- майже всі слова, що починаються  на а,е, більшість  слів на і  – 

іншомовного походження: аудит, акція, абсолютний; 

економіка, екологія,  емісія; істина, ідея, інвестиція, індекс. 

- всі слова, що мають ф, – іншомовні: ефект,  фінанси, графік; 

- в іншомовних словах буває збіг голосних у корені слова: 

аудиторія, лауреат, реальний, теорія; 

- іншомовним словам властиві важкі для вимови збіги 

приголосних: абстрактний, контракт, конструювати; 

- в іншомовних словах не чергувається о,е з і та немає випадних 

о,е: графік –  графіка, демпінг-демпінгу; порівняйте:   укр.   

день-дня, торговельний – торгівля; 

- в іншомовних словах рідко виділяються префікси та суфікси, і 

вони відмінні від українських, а корінь має три і більше складів: 

а-симіляція, ди-симіляція, ін-фляція, де-фляція, стагфляція, 

гіпер-ін-фляція;  дисципліна – 3 скл., акредитив – 4 скл., 

амортизація – 5 скл. 

 (У слов’янських  мовах корені мають переважно 1-2 склади: 

заощадження,  податковий, безробіття). 

 

При написанні іншомовних  слів    І    пишеться 

1) на початку слова: істина, індекс; 

2)  перед голосними: варіант, радіус; 

3) після б, п, в, м, ф, г, к, х, н, л,  перед наступними 

приголосними:   фінанси, бізнес; 

 

При написанні іншомовних слів  И  пишеться: 

- у загальних назвах після д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р перед 

приголосними (правило "дев’ятки"): сигнал, шифр; 

- Ї пишеться після голосних :  

 

Подвоєння приголосних звуків в іншомовних словах зазвичай 

немає. 

Воно зберігається лише: 



1)  у загальних назвах типу: брутто, тонна, нетто; 

2) у власних назвах і похідних від них голосних словах: 

Голландія – голландський; 

3) при збігу однакових голосних префікса і кореня: імміграція, 

ірраціональний. 

 

Зверніть увагу! 

Щоб запам’ятати всі ознаки іншомовних слів,   досить   пам’ятати   

слово  -        аерофільтр. 

 

4. ПРАВОПИС ОСНОВИ СЛОВА: ВЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ: 

Велика літера у власних назвах 

§38 

1 З великої літери пишуться індивідуальні імена людей, по батькові, 

прізвища, псевдоніми, конспіративні клички, прізвиська 

Іван Петрович Котляревський, Леся Українка (Лариса Петрівна Косач), 

Марко Вовчок (Марія Олександрівна Вілінська), Юрій Клен (Освальд 

Бургардт), Данило Галицький, Нестор Літописець, Олександр Невський, 

Ярослав Мудрий; також: Кобзар (про Тараса Шевченка), Каменяр (про Івана 

Франка) тощо. 

У складних прізвищах, псевдонімах та іменах, які пишуться через дефіс, 

кожна складова частина починається великою літерою 

Квітка-Основ'яненко, Нечуй-Левицький, Сергєєв-Ценський; Жан-Жак, 

Зиновій-Богдан, Марія-Тереза 

1.1 Різні частки (прийменники, сполучники, прийменники з артиклями) в 

середині прізвищ та імен іншомовного походження пишуться з малої літери 

Абд ель Керім, Бретіон де лос Еррерос, Варнгоген фон Ензе, Кур де Жебелен, 

Нур ед Дін 

1.2 Китайські прізвища та складні імена, які завжди стоять після них, 

пишуться з великої літери 

Мао Цзедун, Сунь Ятсен, Тао Юаньмінь 

1.3 У корейських, в'єтнамських, бірманських, індонезійських і таїландських 

прізвищах та іменах усі складові частини пишуться з великої літери 

Кім Ір Сен, Лім Хоч Ін; Фам Ван Доне, Хо Ші Мін; У Ну Мунг, У Чин Су; 

Вілуйо Пуспоюдо, Суджоно Хадіното; Кулаб Сайпрадіт, Луанг Вічит 

Ватакан 

1.4 Про правопис східних власних імен (турецьких, єгипетських, 

азербайджанських та інших тюркського чи арабського походження зі 

складовими частинами бей, огли, паша) див. § 106, п. 1 г. 

1.5 Імена та прізвища людей, які стали загальними назвами людей і 

предметів, а також загальні назви, утворені від власних імен (прізвищ), 

пишуться з малої літери 
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донжуан, ловелас, ментор, меценат, робінзон, браунінг (пістолет), галіфе 

(штани), дизель (двигун), макінтош (одяг), максим (кулемет), рентген 

(апарат), френч (одяг); бонапартизм, мічурінець, пушкініст, шевченкіана. 

1.6 Прізвища людей, уживані в загальному значенні, але які не втратили 

свого індивідуального значення (не стали загальними назвами), пишуться з 

великої літери 

Нові появляються вчені з різних галузей науки й техніки — нові Мічуріни й 

Ціолковські (Тичина). Потрібні нам і Гоголі, і Щедріни (Сліпчук). 

1.7 Якщо ж прізвища (імена) вживаються зневажливо, вони пишуться з 

малої літери 

квіслінги 

1.8 Назви народів, племен, а також назви людей за національною ознакою 

або за місцем проживання пишуться з малої літери 

араби, африканці, латиноамериканці; ацтеки, ірокези, поляни; білорус, 

латвієць, росіянка, українець; запоріжці, киянин, львів'яни, полтавець, 

полтавка 

2.1 З великої літери пишуться індивідуальні назви міфологічних істот і 

божеств. 

Антей, Аполлон, Афіна, Ахіллес, Будда, Венера, Молох, Перун 

2.1.1 Родові назви міфологічних істот пишуться з малої літери. 

ангел, демон, лісовик, муза, німфа, русалка, титан, фавн, фея 

2.1.2 Індивідуальні міфологічні назви, що перетворилися в загальні або 

вживаються в переносному значенні, пишуться з малої літери. 

молох війни; На спортивну арену вийшли сучасні геркулеси. 

2.2 Дійових осіб у байках, казках, драматичних творах, хоч у звичайній мові 

вони вживаються як загальні імена 

Ворон, Заєць, Лисиця, Осел, Щука; Лісовик, Мавка, Перелесник; Дід Мороз; 

Той, що греблі рве; Червона Шапочка; Будяк, Троянда, Хліб 

2.2.1 Якщо назви персонажів із казок, творів для дітей і т. ін. не виступають 

дійовими особами окремих творів, а використовуються як загальні, вони 

пишуться з малої літери 

баба-яга, дід-мороз, іван-покиван 

3 З великої літери пишуться назви найвищих державних посад України та 

міжнародних посад, а також найвищих державних посад інших країн згідно з 

вимогами дипломатичного протоколу (під час візитів до України тощо) 

Генеральний секретар ООН, Президент України, Голова Верховної Ради 

України, Генеральний прокурор України, Президент Сполучених Штатів 

Америки, Прем'єр-міністр Канади і т. ін. 

3.1 Назви посад, звань, учених ступенів тощо пишуться з малої літери. 

голова, декан, директор, міністр, ректор, президент АН України, секретар; 

академік, генерал-лейтенант, заслужений діяч мистецтв, народний артист 

України, лауреат Державної премії їм. Тараса Шевченка, член-кореспондент; 

доктор наук, кандидат наук 

3.2 З малої літери пишуться також назви титулів, рангів, чинів. 



барон, герцог, граф, імператор, князь, колезький асесор, король, принц, цар, 

шах 

3.3 Назви посад міністрів, послів, президентів академій тощо в офіційних 

документах, а також для підкреслення, урочистості можуть писатися з 

великої літери 

Міністр освіти України, Посол Республіки Польща, Президент Академії наук 

України 

3.4 Умовні власні назви в актах, договорах та інших офіційних документах 

пишуться з великої літери 

Високі Договірні Сторони, Автор і Видавництво тощо 

4 Клички свійських тварин, а також приручених чи дресированих звірів і 

птахів пишуться з великої літери 

Сірко (собака); Сніжинка (кішка); Гнідко, Стріла (коні); Круторогий, Сивий 

(воли); Рекордистка, Лиска (корови); Раві, Шаші (слони); Красень, Фараон 

(папуги) та ін. 

Назви груп тварин, хоч вони й походять від індивідуальних кличок, 

пишуться з малої літери. Так само з малої літери пишуться назви порід 

тварин. 

3 випасу поверталися рекордистки й лиски; бульдог, вівчарка, пінчер 

5 Назви сортів рослин у спеціальній літературі пишуться з великої літери 

Антонівка, Білий налив, Сніговий кальвіль, Паперівка (яблуні); Українська 

глива, Лісова красуня (груші); Рекорд, Угорка (сливи); Шпанка рання 

(вишня) 

Але в загальному вжитку вони пишуться з малої літери 

антонівка, глива, угорка 

6 Астрономічні назви (незалежно від кількості їхніх складників) пишуться з 

великої літери. Так само пишуться народні назви сузір'їв і галактик 

Велика Ведмедиця, Козеріг, Марс, Молочний Шлях, Сатурн, Юпітер; 

Великий Віз, Квочка, Пасіка, Чумацький Шлях тощо. 

6.1 Родові означення при астрономічних назвах звичайно пишуться з малої 

літери 

зірка Альтаїр, комета Галлея, Тунгуський метеорит, сузір'я Великого Пса, 

туманність Андромеди 

6.2 Слова земля, місяць, сонце пишуться з великої літери тоді, коли вони 

вживаються як астрономічні назви. 

Навколо Сонця обертається Земля зі своїм супутником Місяцем. Але: 

обробіток землі, схід сонця 

7 Назви сторін світу звичайно пишуться з малої літери. Якщо під цими 

назвами розуміються краї чи народи, тоді вони пишуться з великої літери 

захід, південь, північ, схід, норд-ост, південний захід; Далекий Схід, Західна 

Україна, країни Заходу, курорти Півдня, народи Півночі, Південне Полісся, 

Північна Буковина, Схід прокинувся. 

8 Географічні й топографічні власні назви (незалежно від кількості їхніх 

складників) пишуться з великої літери, крім службових слів і родових 

означень (затока, мис, море, острів, пік, хребет) 



Азія, Антарктида, Балканський півострів, Берингове море, 

Північнокримський канал, Володимир-Волинський, гора Говерла, Грибова 

губа, Зелений мис, озеро Ільмень, Кавказький хребет, пік Шевченка, Москва-

ріка, Нагаєва бухта, протока Па-де-Кале, Панамський перешийок, Перська 

затока, Північний полюс, Східноєвропейська рівнина, Урало-Кушумський 

степ 

8.1 Коли означуване слово, що входить до географічної назви, не виражає 

родового поняття, то воно пишеться з великої літери. Так само з великої 

літери, пишуться складові частини географічних назв, що означають титули, 

посади, фах та ін. 

Біла Церква, Біловезька Пуща (заповідник), Булонський Ліс (парк.), Великі 

Луки, Жовті Води, Залізні Ворота, Зелений Гай, Микільська Слобідка, Нова 

Гвінея (острів), Товста Могила, Ясна Поляна, мис Капітана Джеральда, 

набережна Лейтенанта Шмідта; затока Святого Лаврентія 

8.2.1 Прийменники, артиклі й сполучники в складі географічних назв 

пишуться з малої літери й відокремлюються дефісом. 

Булонь-сюр-Мер, Порт-о-Пренс, Ріо-де-Жанейро, Сен-е-Уаз, Фонтен-сюр-

Рон, Франкфурт-на-Майні 

8.2.2 Артиклі й частки, що стоять на початку іншомовних географічних 

назв, пишуться з великої літери й приєднуються дефісом. 

Де-Брейне, Ла-Манш (протоки), Ле-Крезо, Лос-Анджелес (міста), Лос-

Фрайлес (острови) 

8.3. В іншомовних складних географічних назвах, що пишуться через дефіс, 

з великої літери пишуться й родові позначення. 

8.3 Іссик-Куль (куль — озеро), Муюн-Кум (кум — пісок), Порто-Алегре 

(порто-порт), Pip-Негро (ріо—річка), Хара-Нур (нур — озеро), але: Алатау, 

Амудар'я, Дихтау, Сирдар'я. 

8.3.1 Якщо ж складова частина такої назви увійшла в українську мову як 

загальна родова назва, то вона пишеться з малої літери. Так само з малої 

літери пишуться й родові позначення в іншомовних назвах вулиць, майданів, 

бульварів 

Варангер-фіорд, Дю-фіорд, Кайзер-плац, Лібкнехт-штрасе (штрасе — 

вулиця), Трафальгаp-сквер (сквер — площа), Трептов-парк, Уолл-стрит 

(стрит — вулиця) 

8.4 Географічні назви, вжиті в переносному значенні, зберігають написання 

з великої літери 

Версаль (у значенні «Версальський мир»), Канни (у значенні «оточення та 

розгром»), Мюнхен (у значенні «Мюнхенська угода 1938 p.»), Парнас (у 

значенні «світ поезії») 

9.1 Назви вулиць (бульварів, провулків, проспектів), шляхів (залізничних, 

морських і т. ін.), каналів, течій (морських), а також майданів (площ), парків і 

т. ін. пишуться з великої літери. а їхні родові позначення — з малої 

Андріївський узвіз, Байкало-Амурська магістраль, бульвар Тараса Шевченка, 

Військово-Грузинська дорога, вулиця Петра Сагайдачного, Житомирська 

автострада, Львівська площа, майдан Незалежності, Музейний провулок, 



Стрийський парк, Південно-Західна залізниця, Північний морський шлях, 

проспект Дружби народів, Ромоданівський шлях, течія Гольфстрім 

9.2 Якщо в назвах вулиць, проспектів, населених пунктів тощо, слова брід, 

вал, ворота, міст, шлях, яр і т. ін. вже не сприймаються як родові позначення, 

то вони пишуться з великої літери 

Боричів Тік, Добрий Шлях, Козиний Брід, Красні Ворота, Кузнецький Міст, 

Ярославів Вал (вулиці); Гола Пристань (місто), Козинські Горби (урочище), 

Сухий Яр (село) 

10 Утворені від географічних найменувань назви тварин, птахів, страв, 

напоїв, тканин і т. ін. пишуться з малої літери 

бостон (тканина), йоркшир (порода свиней), легoрн (порода курей), мадера 

(сорт вина), саяни (напій), свалява (мінеральна вода) 

11 У назвах груп або союзів держав і найвищих міжнародних організацій усі 

слова, крім родових позначень, пишуться з великої літери 

Антанта, Балканські країни, Європейське Економічне Співтовариство, 

Співдружність Незалежних Держав, Всесвітня Рада Миру, Міжнародний 

комітет Червоного Хреста, Організація Об'єднаних Націй, Рада Безпеки, 

Троїстий зоюз 

12.1 Назви держав та автономних адміністративно-територіальних одиниць 

пишуться з великої літери. Причому, коли назва держави чи автономної 

республіки скаладється з кількох слів, то всі слова пишуться з великої літери 

Арабська Республіка Єгипет, Держава Бахрейн, Республіка Білорусь, 

Карельська Автономна Республіка, Китайська Народна Республіка, 

Корейська Народно-Демократична Республіка, Князівство Монако, 

Королівство Бельгія, Республіка Болгарія,  Республіка Куба, Республіка 

Польща, Соціалістична Республіка В'єтнам,  Сполучені Штати Америки 

12.2 У назвах автономних областей та округів, а також країв, областей, 

районів, сільрад, колгоспів, радгоспів з великої літери пишеться тільки перше 

слово. Це правило поширюється і на назви старого адміністративно-

територіального поділу 

Волинська область, Єврейська автономна республіка, Краснодарський край, 

Мусіївський колгосп ім. Тараса Шевченка, Новомлинівська сільрада, 

Рожищенський район; Сосницька сотня, Берегівський округ, Вітебське 

воєводство,  Лохвицький повіт, Стародубський полк, Черкаське староство, 

Новоросійська губернія 

12 Неофіційні назви держав, одиниць територіального поділу та образні 

назви географічних об'єктів пишуться з великої літери. У спеціальному 

стилістичному вживанні пишуться з великої літери і загальні назви  

Приазов'я, Вінниччина, Закарпаття, Прикарпаття, Поділля, Побужжя, 

Приуралля, Покуття, Полісся, Золотоверхий (Київ), Славутич (Дніпро), 

Буковина, Закавказзя, Слобожанщина; Батьківщина 

13.1 У словосполученнях - назвах державних, партійних, громадських, 

профспілкових та інших установ і організацій як України, так і інших держав 

з великої літери пишеться тільки перше слово, що входить до складу назви. 

Це стосується і назв державних установ минулого 



Веховний суд США, Генеральні штати Королівства Нідерландів, Збройні 

сили України, Народна палата Республіки Індії, Національна рада 

Демократичної партії України, Національна гвардія, Центральне управління 

Всеукраїнського товариства "Просвіта" ім. Тараса Шевченка; Державна дума, 

Земський собор, Тимчасовий уряд, Центральна рада 

13.2 Але в назвах найвищих державних установ України з великої літери 

пишуться всі слова 

Верховна Рада України, Конституційний Суд України, Кабінет 

Міністрів України 

13 Традиційні неофіційні назви закордонних державних органів, які 

періодично скликаються, пишуться з малої літери 

бундесрат, ждирга, конгрес, ландтаг, меджліс, національні збори, парламент, 

сейм, сенат, стортинг 

14 У назвах міністерств і їхніх головних управлінь, а також у назвах інших 

установ та організацій, що складаються з кількох слів, з великої літери 

пишеться тільки перше слово 

Національний банк України, Українське товариство охорони пам'яток історії 

та культури, Цивільний повітряний флот України, Палата вимір і вимірних 

приладів, Міністерство культури України 

14.1 Це правило поширюється і на офіційні назви установ місцевого значення 

Виконавчий комітет Донецької обласної ради народних депутатів, 

Шевченківський районний відділ народної освіти міста Києва, Чернігівська 

облспоживспілка 

14 профком Київського державного університету, страйкком, фабком 

14,2 Партій України та інших країн світу 

14.2 Лейбористська партія Великобританії, Республіканська партія США, 

Українська республіканська партія. 

14.3 Міжнародних і закордонних професійних, громадських та інших 

організацій 

Всесвітній конгрес прихильників миру, Гельсінська спілка, Міжнародна 

асоціація україністів, Товариство об'єднаних українських канадців 

15 Правопис складених назв заводів, фабрик, комбінатів, виробничих 

об'єднань, шахт, підприємств, установ, а також наукових і навчальних 

закладів, кінотеатрів, театрів, парків культури та відпочинку, клубів тощо 

15.1 Якщо підприємство, установа, заклад і т. ін. мають символічну назву, 

номер чи носять чиєсь ім'я, то їх можна писати повністю або скорочено. При 

цьому в повних назвах початкове слово та перше слово взятої в лапки 

символічної (умовної) назви, ім'я тощо пишуться з великої літери, а всі інші 

слова - з малої. У скорочених назвах перше слово звичайно пишеться з малої 

літери, символічна назва (в лапках) - з великої 

Республіканське виробниче об'єднання «Поліграфкнига», Донецька шахта 

«Вітка-Глибока», Львівська середня школа № 1 імені І. Франка, Десятий 

міжнародний з'їзд славістів, Центральна наукова бібліотека АН Украіни ім. 

В. І. Вернадського, ансамбль пісні і танцю імені П. Вірського, виробниче 



об'єднання "Кристал", стадіон "Динамо", фабрика дитячих іграшик 

«Перемога» 

15 Якщо скорочена назва вживається замість повної (на вивісках, етикетках 

тощо), то її початкове слово пишеться з великої літери 

Радгосп «Маяк», Середня школа № 2, Кооператив "Садівник" 

15.2 Перше слово власних назв академій, інститутів, науково-дослідних 

установ, кінотеатрів, театрів, музеїв, парків культури та відпочинку тощо 

пишеться з великої літери, незважаючи на те, що воно є родовим 

позначенням 

Державний музей українського образотворчого мистецтва, Український 

поліграфічний інститут ім. Івана Федорова, Академія наук України, 

Державний академічний театр опери та балету імені Тараса Шевченка 

15.3 Якщо до складу найменування установи входить словосполука, яка 

може виступати як самостійна назва установи (без початкових слів), то вона 

пишеться з великої літери: 

Оперний театр (від Державний академічний театр опери та балету імені 

Тараса Шевченка), Третьяковська галерея (від Державна Третьяковська 

галерея) та ін. 

15.4 З великої літери пишеться перше слово складених назв типу Київський 

будинок мод, Львівський палац одруження, Харківський клуб 

метробудівців. З великої літери може писатися перше слово і скороченої 

назви, якщо відповідна повна назва вже згадувалася в тексті, а також - на 

вивісках 

Будинок учителя, Клуб письменників, Палац урочистих подій і т. ін. 

16 Назви частин, відділів, відділень, секторів та інших підрозділів установ, 

організацій, а також слова актив, збори, з'їзд, конференція, президія, сесія, 

симпозіум, рада (інституту тощо) пишуться з малої літери: 

шоста сесія Київської обласної ради, відділення літератури, мови та 

мистецтвознавства АН України, кафедра української літератури 

Полтавського педінституту, засідання президії Українського товариства 

охорони пам'яток історії та культури, рада філологічного факультету 

17.1 У складених назвах іноземних телеграфних агентств усі слова, крім 

родового імені, пишуться з великої літери й без лапок: 

агентство Пренса Латіна, агентство Франс Пресс 

17.2 Щодо назв іноземних фірм, компаній, банків і т. ін., то вони беруться в 

лапки й з великої літери пишеться тільки перше слово чи власне ім'я, що 

входить до складу цієї назви: 

фірма «Філко корпорейшн», компанія «Дженерал моторс», нафтохімічна 

компанія «Оксиденталь петролеум корпорейшн», банк «Гаранті траст 

компані» 

18 У назвах творів художніх, музичних і т. ін., наукових праць, газет, 

журналів, історичних пам'яток тощо перше слово пишеться з великої літери, 

а назва береться в лапки 

газети: «Вечірній Київ», «Вісті з України», «Голос України», «Дейлі 

Експрес», «Літературна Україна», «Слово», «Трибуна люду»; журнали: 



«Всесвіт», «Дзвін», «Наука і суспільство», «Кобєта і жицє», поема "Енеїда", 

повість "Тіні забутих предків", пісня "Стоїть гора висока", підручник "Історія 

України" 

18.1 У подвійних складених назвах творів, газет і т. ін. з великої літери 

пишеться також перше слово другої назви: 

«Андрій Соловейко, або Вченіє світ, а невченіє — тьма», «Глитай, або ж 

Павук», «Дейлі телеграф енд Морнінг пост» 

18.2 З великої літери, але без лапок пишуться назви культових книг, а 

також назви релігійних понять 

Біблія, Коран, Веди, Псалтир, Євангеліє, Бог (але бог Перун), Божа Матір, 

Син Божий, Святий Дух і т. ін. 

19 Назви вокзалів, станцій, портів, пристаней і т. ін. пишуться з великої 

літери 

Київський вокзал (у Москві), станція Фастів-Перший, станція метро 

«Контрактова площа», порт Балаклава, пристань Ржищів (на Дніпрі) тощо. 

20 Умовні назви будинків відпочинку, пансіонатів, санаторіїв, дитячих 

таборів, готелів, кемпінгів, ресторанів, кав'ярень і т. ін. пишуться в лапках і з 

великої літери: 

ресторан «Либідь», кав'ярня «Мрія», кемпінг "Чайка" 

21 Назви пам'яток архітектури, замків, храмів тощо пишуться з великої 

літери: 

Андріївська церква, Золоті ворота, Колізей, Печерська лавра, Хотинський 

замок, Софійський собор. 

22.1 Назви історичних подій, епох, війн, революцій, народно-визвольних 

рухів, повстань, революційних свят, знаменних дат і т. ін. пишуться з великої 

літери: 

Велика французька революція, епоха Відродження, Вітчизняна війна, 

Коліївщина, Хмельниччина, Семирічна війна, Кривава неділя, Лютнева 

революція, Львівське збройне повстання 1848 p., Революція 1905 p., Паризька 

комуна, Льодове побоїще, Полтавська битва, Ренесанс 

22.2 З великої літери пишуться й назви релігійних свят і постів: 

Покрова, Різдво, Теплого Олекси, Успіня, Великий піст, Масниця, Петрівка, 

Пилипівка, Спасівка 

22.2.1 Назви історичних подій, епох, війн, геологічних періодів тощо, які 

стали загальними, пишуться з малої літери 

греко-перські війни, громадянська війна, хрестові походи, доба феодалізму, 

античний світ, середні віки, палеоліт, трипільська культура, палеозойська 

ера, середньовіччя 

22.2.2 Якщо початковий порядковий числівник у складеній назві написаний 

цифрою, то наступне слово пишеться з великої літери 

8 Березня, 1 Травня 

23 З великої літери пишуться назви конгресів, конференцій, договорів, 

найважливіших документів тощо: 

Програма ДемПУ, Потсдамська угода, Версальський мир, Акт проголошення 

незалежності України, Декларація прав людини. 



24 У назвах орденів, відзнак, що складаються з кількох слів, тільки перше 

слово (крім родових) пишеться з великої літери: 

орден Незалежності, орден Почесного легіону, орден Пошани 

Якщо така назва береться в лапки, то теж із великої літери пишеться тільки 

перше слово та власне ім'я, що входить до складу цієї назви 

орден "Мати-героїня", медаль "За відвагу", медаль "За бойові заслуги", 

медаль "Партизанові Вітчизняної війни" 

25 З великої літери в лапках пишуться назви літаків, автомобілів, тракторів та 

інших машин, пов'язані з найменуванням моделі, заводу, фірми, що їх 

виготовляють: 

літак «Антей», автомобіль «Таврія», автобус «Турист», комбайн «Нива», 

трактор «Білорусь». 

Це правило поширюється і на назви виробів, продуктів, що стали фірмовим 

або сортовим їх означенням 

печиво "Столичне", цигарки "Українські", вино "Перлина степу" 

26.1 З великої літери пишуться прикметники, утворені від власних особових 

назв за допомогою суфіксів -ів (-ова, -ове, -еве), -їв (-єва, -єве), -ин (-ина, -

ине), -їн (-їна, -їне), якщо вони означають належність чогось даній особі: 

Андрієві книжки, Грінченків словник, Маріїн лист, Тичинине слово, 

Шевченкові поезії. 

26.2 З великої літери пишуться прикметники, які входять до складених 

особових назв людей як прізвиська: 

Костянтин Багрянородний, Олександр Невський, Володимир Великий, 

Ярослав Мудрий, Дюма Старший, Данило Галицький, Карл Сміливий 

26.3 Прикметники, утворені від іменників - власних назв, якщо вони входять 

до складу назв, які за змістом дорівнюють словосполукам "імені когось", 

"пам'яті когось" 

Нобелівська премія, Франківська кімната, Шевченківська премія 

26.1.1 З малої літери пишуться присвійні прикметники, утворені від 

власних особових імен за допомогою суфіксів -івськ- (-ївськ-), -инськ- (-

їнськ-): 
бальзаківські традиції, франківські сонети, пушкінські рукописи, 

шевченківський стиль 

26.2.1 З малої літери пишуться присвійні прикметники, утворені від 

власних особових імен, якщо вони входять до складу стійких фразеологічних 

сполук або наукових термінів: 

авгієві стайні, ахіллесова п'ята, гордіїв вузол, дамоклів меч, езопівська мова, 

прокрустове ложе, юдині срібняки; архімедова спіраль, базедова хвороба, 

бертолетова сіль, віттова хвороба, гайморова порожнина, піфагорова теорема 

 

5. Науково-термінологічна лексика, виробничо-професйна 

лексика 



Основу лексичного складу мови становить загальновживана  

стилістично нейтральна лексика, що вживається в різних жанрах 

усіх стилів.  

До загальновживаної лексики належать слова, які називають 

основні поняття, речі та явища навколишньої дійсності:  рука,  

голова,  хліб,  земля,  писати,  ходити, червоний, десятий тощо. 

Інші групи слів  можна назвати лексикою вузького 

стилістичного призначення, характерною для одного стилю або для 

кількох. До стилістично маркованої лексики можна віднести  

науково-термінологічну,  виробничо-професійну,  офіційно-ділову 

та інші. 

Науково-термінологічна лексика обслуговує сферу науки, 

виробничо-професійної діяльності та офіційно-ділового 

спілкування. Терміном називають спеціальне слово, що вживається 

в певній галузі знань для точного найменування певного поняття 

науки. Кожній галузі властиві свої терміни: косинус, діаметр, 

трикутник; молекула, клітина, атом; відмінок, прикметник, 

орфографія; грип, аспірин, пневмонія тощо. 

Вчені ставлять такі вимоги до терміна: 

- термін повинен  бути однозначним у межах однієї наукової 

системи; 

- термін повинен точно називати поняття, риси, ознаки 

позначуваного поняття (явища); 

- термін повинен бути позбавленим емоційно-експресивного 

забарвлення і має бути стилістично нейтральним; 

- термін  не  повинен мати синонімів, принаймні у межах однієї 

терміносистеми; 

- термін повинен узгоджуватися із внутрішніми законами мови, 

яка ним користується, від нього мають легко утворюватися 

похідні терміни; 

- термін повинен бути стандартним (загальновизнаним) і 

зафіксованим у термінологічному словнику. 

Науково-термінологічна лексика української мови  

формувалася і продовжує поповнюватися такими шляхами: 

1. Внаслідок запозичення  слів із інших мов. Саме слово "термін" є 

запозиченням з латинської мови, де означає "кінець, кордон, 

межа" тобто слово вказує на чітку межу значення, що є особливо 

важливим для науки. Приклади запозичених термінів: кворум, 

діалог, теорема, радіус, реакція тощо. 



2.  Терміни утворюються за чинними у мові словотвірними 

моделями від власних слів та іншомовних коренів: 

ділити – дільник – дільниця – поділка та інш. 

кристал – кристалічний – кристалізація – 

перекристалізація  

3. Дуже часто терміни та термінологічні сполучення утворюються 

на ґрунті  переосмислення значення уже відомих слів, у якому 

криється подібність  між відомими і новими  речами, явищами, 

ознаками, функціями. Основою для переносу може бути 

подібність зовнішнього вигляду (лапка машини, крило 

автомобіля, диск гальмівний )  чи подібність певної функції 

(електрозварювальний шов, меню комп’ютера) тощо. 

Виробничо-професійна лексика (професіоналізми) 
вживається при  визначенні спеціальних виробничих процесів і 

знарядь, предметів виробництва. Кожна професія має свій перелік 

професійно-виробничої лексики, куди входять і терміни, і ділова 

лексика, і загальновживані слова, що набувають фахового значення, 

і професійний жаргон. 

Наприклад, баранка ("кермо"), маршрутка ("маршрутне 

таксі"), технічні оливи, човник ткацького верстата. 

 Виробничо-професійна лексика утворюється: 

1) за  допомогою об’єднання  словосполучення в одне 

поняття  вантажівка ("вантажна машина"), товарняк 

("товарний потяг", вишка ("вища математика"); 

2) зміною наголосу:  компáс, рапóрт; 

3) переосмислення значення слів: вікно (час, вільний від 

занять), козел (пристосовування для ремонту); 

4) порушенням граматичної норми слова: геологічні 

тиски, коксівні  вуглі. 

Досить часто для утворення професіоналізмів використовують 

префікси за-, не-, недо, до- (запроцентувати, дообладнати, 

недопідписання угоди) або суфікси -ість,- ація,  -ат та інш. 

(ударність верстата). 

Виробничо-професійна лексика спрощує спілкування 

фахівців, але оскільки дуже часто вона емоційно забарвлена 

(зробити ляп) та утворюється з порушенням граматичних норм 

слова або словосполучення, то вживати її в писемному мовленні 

слід дуже обережно, віддаючи перевагу загальновживаній 

термілогічній лексиці та уникаючи професійного жаргону. 



 

Загальновизнано, що логічність, об’єктивність, послідовність і 

точність – ознаки, які вважають ідеалом наукової прози. Відсутність 

безпосереднього контакту між  автором і читачем зумовлює 

необхідність підвищеної точності і аргументованості викладу 

інформації. Науковий текст характеризується не просто логічністю 

викладу як такою, а логічністю, вираженою спеціальними засобами, 

у першу чергу, мовними. Насамперед, серед них варто розглянути 

лексичні особливості мови наукового викладу. Інтерес до аналізу 

цих лексичних комплексів зумовлений, як правило, по-перше, 

авторськими проблемами його створення, а по-друге, проблемами 

сприйняття фахової інформації, тобто проблемами читача-фахівця 

конкретного напрямку підготовки. 

Специфіка мови наукової літератури полягає в  тому, що вона 

повинна передавати реальне співвідношення речей і явищ, і це, 

безумовно, вимагає специфічного добору мовних засобів.  Такий 

добір здійснюється за  рахунок  термінології і ще  в більшому 

ступені за рахунок великої кількості стійких словосполучень.Отже, 

стійкі  і вільні одиниці відіграють істотну роль у науковій прозі, 

зокрема в науково-технічному тексті: вони є мовними засобами, що 

не просто забезпечують логічність викладу інформації, а 

виокремлюють її як найсуттєвішу рису викладу наукової інформації  

у формі  різних  жанрів. 

Обговорювані стійкі словесні комплекси функціонують у 

загальнонаукових текстах (власне науковий академічний підстиль), 

наприклад: предмет дослідження, являє  собою, вільна форма, 

зв’язана форма та ін. Усталені  лексичні комплекси широко  

представлені і у інженерних текстах (науково-технічний підстиль). 

Словосполученнями стійкого характеру будемо називати 

термінологічні сполуки, що відтворюються спеціалістами в 

однакових готових формах, як у науково-технічному тексті, так і у 

фахових термінологічних словниках, наприклад: метод регуляції 

(МТ), обмінна  динамічна ємність (ПЕ і ОНС) тощо. 

Вільні термінологічні словосполучення   – це ті, які мають  

здатність  вживатися кожного конкретного разу  в лексично 

оновленій формі, тобто  головне слово кожного конкретного разу 

може мати нові залежні компоненти або власно оновлюватися, 

наприклад: адсорбційне очищення нафтопродуктів (стійке, ЗКК) 

– очистка нафтопродуктів (вільне); централізоване 



теплопостачання (стійке) – децентралізоване теплопостачання 

(вільне, ХТ) та ін. 

За такими рисами як здатність відтворення в готовому вигляді, 

неможливість членування без спотворення  семантико-

синтаксичної єдності термінологічні словосполучення  стійкого 

характеру схожі з фразеологічними сполученнями, наприклад: 

електричні системи (термінологічна сполука); Дамоклів меч, 

ахіллесова п’ята (фразеологічні сполуки). До  останніх  відносять 

ті, що  відображають історію та особливості розвитку національної 

мови. 

Проте є і відмінне. У термінологічному словосполученні 

стійкого характеру відсутнє емоційне забарвлення, крім того, коли 

додається нове слово або один  із компонентів змінюється, 

змінюється і зміст сполуки, тоді мова йде вже про нове поняття. 

Наприклад: температура сухого термометра (стійке) – не 

прогнозована температура мокрого термометра (вільне, ПЕ і 

ОНС). 

Можна вважати, що стійкість термінологічних 

словосполучень і можливість відтворюватися безліч разів у 

готовому вигляді безпосередньо залежить від загальновизнаної 

серед спеціалістів конкретної змістовної інформації, зафіксованої і 

переданої цими формами. Отже, динамічні зміни стійкого 

термінологічного словосполучення пов’язані з необхідністю 

вираження нових значень. Порушення  зчеплень компонентів,  

заміна їх   породжує  труднощі у  спілкуванні  фахівців.  

Результати аналізу одиниць стійкого характеру, властивих 

науково-технічним текстам, за будовою дозволяють стверджувати, 

що вони являють собою двокомпонентні сполуки і 

багатокомпонентні у значенні одного слова, останні найчастіше 

мають у своєму складі 3 компоненти.  Наприклад: твердість води 

(ХТ), зм’якшення води (ХТ), газовий пальник (ХТ), стічна вода 

(ПЕ і ОКС), точка роси (ПЕ і ОНС), період ґратки  (МТ), зварні 

конструкції (МТ), втрати потужності (ЕСП),очищення 

стічних вод (ПЕ і ОНС), дифракція рентгенівських променів 

(ПМ) та ін. 

Беручи до уваги широко відому думку, що фразеологічні 

одиниці можна співвідносити з різними частинами мови, якщо 

врахувати стрижневі компоненти цих одиниць, то, проаналізувавши   

усталені лексичні комплекси науково-технічного тексту за цією 



характеристикою,  більшу групу термінологічних сполучень 

стійкого характеру можна визначити як іменникові. Наприклад: 

очищення стійких вод (ПС і ОНС), обмінна динамічна ємність 

(ПЕ і ОНС); газовий пальник (ХТ), чадний газ (ФЗХ), магнітна 

сепарація (ЕСП), квантовий дефект (МТ),  та ін. 

За  будовою  серед  аналізованих усталених комплексів 

науково-технічного тексту переважають утворені за схемою: 

прикметник + іменник, наприклад,  критичний струм (ПМ), 

термічна обробка (ТО), поверхневі плівки (МТ). 

Отже, серед термінологічних одиниць науково-технічного 

тексту чітко вирізняються ті з них, що мають визначення як 

утворення стійкого характеру. Як правило, вони існують у формі: 

а)  простих двокомпонентних словосполучень стійкого характеру; 

б)  багатокомпонентних  (у основному трикомпонентних) 

сполучень у значенні одного слова; 

в) складових частин як простих вільних словосполучень, так і 

складних; 

г) за морфологічною характеристикою головного слова вони  

являють собою      іменникові утворення. 

 Інтерес до  вивчення  особливостей  утворення  і 

функціонування  стійких  словосполучень  у  науково-технічному  

тексті  зумовлений  проблемами, що  виникають  у  автора  під  час  

перекладу російського інженерного  тексту  на  українську: не  

врахування  необхідності  збереження   повної  форми  

термінологічного словосполучення  стійкого  характеру  зумовлює  

труднощі  у  професійному  спілкуванні  фахівців. Наприклад:   

матем.  обернене  число( стійке) –  протилежний   напрям ( 

вільне) – рос. обратный (число, направление); плавний  рух 

(вільне) – плавальна кома (стійке) –   рос. плавающий (движение, 

точка). 

  
 


