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У сучасному мовознавстві існує  значна частина праць, присвячених нормам 

української літературної мови, серед яких наукові дослідження відомих українських 

лінгвістів Бориса Антоненка-Давидовича, Миколи Пилинського, Василя Німчука,  

Олександра Пономаріва, Світлани Єрмоленко, Євгенії Чак, Миколи Погрібного, 

Марії Волощак, Святослава Караванського та ін. Сьогодні доступними нашому 

читачеві стали  твори  Олени Курило, Юрія Шевельова, Олекси Синявського. 

Відомо, що норма – це правило, і правила повинні звучати однаково в усіх 

літературних джерелах, бо однакового їх використання від усіх носіїв мови вимагає  

наука.  

        Норми літературної мови розглядаються на різних рівнях (орфоепічному, 

правописному, лексичному, граматичному).  

 

Словотвірні норми – це утворення слів з наявними в мові словотвірними 

моделями з допомогою словотворчих засобів (афіксів: суфіксів, префіксів, 

основоскладання тощо). Тільки використання афіксів у гармонії, за законами  

мови дають можливість побудувати слово правильно, яке звучатиме справді по-

українськи. Словотвірні норми стають показником і виразником напряму 

культурного розвитку суспільства: самодостатнього, наслідувального, 



гібридного, засимільованого тощо. Творення нового слова – це не лише знання 

чи пошук суфіксів, префіксів, це відчуття власної мови. 

Наведемо приклад творчого пошуку творення слів нашими письменниками. 

Для слова письменник Пантелеймон Куліш пропонував  такі утворення: 

писатель, письмак, ( у народній мові грамотій ) письменник; Василь Мова 

(прозаїк, драматург, поет, зокрема, автор незавершеного переспіву  «Слова про 

похід Ігоря», утраченого  «Російсько-українського словаря» (був доведений до 

літери «І»),  – письмар; Іван Нечуй-Левицький – писальник, Михайло 

Старицький – письменець; Олена Пчілка – письмовець, писака (без зневажливого 

відтінку); Михайло Драгоманов – писач. Так само по-різному утворювалися 

слова читач, твір та ін. 

Ми звикли до слів, утворених письменниками, таких, як прихильність,нахил 

(Василь Білозерський – 1825-1899 рр., укр. сусп.-політ. і культур. діяч, 

журналіст, редактор ж. «Основа», один з організаторів Кирило-Мифодіївського 

тов-ва), часопис (Іван Карпенко-Карий – відомий укр. драматург), півріччя 

(Олександр Русов – 1847-1915 рр., чоловік Софії Русової; укр. земський 

статистик, етнограф, фольклорист, громадський діяч, автор розвідок про Остапа 

Вересая, колядки, про діяльність М. Лисенка ), громадянин (Іван Рудченко – 

1845- 1905 рр., старший брат Панаса Мирного, співавтор роману «Хіба ревуть 

воли, як ясла повні?», отже, письменник; укур. Фольклорист, етнограф, 

перекладач, літературний критик), злочинець (Марко Вовчок), незвичайність, 

ласкавість, необачність, свідомість (Микола Лисенко – 1842-1912 рр., видатний 

укр. композитор,, піаніст диригент, педагог, збирач пісенного фольклору, 

громадський діяч), читанка (Маркіян Шашкевич – 1811-1843 рр., поет, 

фольклорист, публіцист, перекладач, греко-католицький священик, член 

літературного гуртка «Руська трійця», співавтор «Русалки Дністрової»), умова, 

книгарня, правопис, рукопис (Іван Нечуй-Левицький), байдужість, мрія, 

приємність, млявий, допит, нелад, помах, загин, ощада (Михайло Старицький – 

1840-1904 рр., поет, драматург, прозаїк; один з корифеїв укр. побутового театру; 

спільно з М. Лисенком організував «Товариство укр. сценічних акторів; 

меценат»Театру корифеїв», створеного Марком Кропивницьким, який 

залишався його режисером; 1885 р. Старицький заснував трупу корифеїв з 

молодих акторів), вітальня, буремний, водограй, водойма, дієвий, обіг, небосхил, 

сторіччя, сяйво (Фортунат Піскунов – автор «Словниці української (або югової-

руської) мови, 1873 р.: «Укладач цього словника зазначав, що за багатством 

словникового запасу, кількістю носіїв українська мова не поступається мовам 

італійській та іспанській і значно випереджає польську, чеську, шведську, 

португальську та угорську.У реєстрі словника біля 8 000 слів, серед них чимало 



штучних та вигаданих типу дадій «датель», дадійка «дательница».  ). Степан 

Смаль-Стоцький та Теодор Гартнер уперше вжили термін відмінок (Степа́н 

Сма́ль-Сто́цький, 1859 - 1938 рр.: український мовознавець і педагог, 

літературознавець (один із перших теоретиків українського віршування), 

визначний громадсько-політичний, культурний, економічний 

діяч Буковини.  Завдяки його заходам, працям введено (1893 р.) фонетичний 

правопис у середніх школах Буковини, розбудовано українське (зокрема 

середнє) шкільництво. Він уклав першу шкільну граматику української мови — 

4 видання: 1893, 1907, 1922 і 1928). Разом з професором Ґартнером розробляв 

«Руську граматику» (Т. Гартнер- 1843, Відень, Австрійська 

імперія — 1925, Інсбрук, Австрія): австрійський мовознавець, педагог, 

профессор німецького походження).  Агатангел Кримський (1871-1942 рр.: 

сходознавець, славіст, письменник, перекладач) створив для відмінків сучасні 

назви – називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий, кличний. 

Неповторним твірцем нових слів був Тарас Шевченко. Це слова, утворені 

способом словоскладання чи інші синтаксичні словосполуки:білохатий, 

блюдолизи, богобоязливий, вбогодухі, великолітній, великомудрий, високочолий, 

віршомази, гарномолодий, давнєколишній, добретворящий, довготерпеливий, 

золототканий та ін. Це і слова-синоніми – шлях-дорога, берег-луг, степи-ліси, 

дебр-пустиня, туга-неволя, тьма-неволя, лихо-злидні та ін. 

Ми знаємо визначення, що таке суфікс, префікс, корінь, закінчення. Саме 

вони задіяні у творенні нових слів. Август Шлейхер (німецький мовознавець) 

вважав, що перші мови складалися тільки з коренів, а згодом виникли суфікси, 

префікси і закінчення. Як зазначав Якоб Грімм (німецький філолог, 1785-1863 

рр., брат Вільгельма Грімма. Головна праця життя братів Грімм — «Німецький 

словник» (нім. Deutsches Wörterbuch); всупереч назві, це фактично порівняльно-

історичний словник всіх германських мов. Автори встигли довести його тільки 

до букви «F», завершено він був лише в 1970-ті роки.), первісна мова 

розпадається і переходить до флективної (із зміною закінчень). Короткі архаїчні 

українські форми ходе, робе дають можливість простежити поступове 

довготривале ускладнення слів шляхом додавання до них різних суфіксів і 

префіксів. 

Культура спілкування вимагає від нас правильного поєднання , правильного 

набору афіксів, бо якщо ми використаємо не ті, можемо отримати суміш мов, 

суржик. Наприклад: 

Неправильно Правильно 

Вклад-иш                                                         вклад-к-а 

Велік-ан                                                            велет-ень 
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Відділ-енн-я                                                     відділ 

Довжин-ою                                                     зав-довж-ки 

Крас-от-а                                                       крас-а 

Київл-ян-и                                                        ки-ян-и 

Кур-ин-ий                                                       кур-яч-ий 

Лік-ар-ств-о                                                  лік-и 

Крас-ав-иц-я                                                  крас-ун-я 

Морож-ен-е                                                   мороз-ив-о (морожене м’ясо) 

Напиль-ник                                                   напил-ок 

Напит-ок                                                      напій 

Продав-щ-иц-я                                             продав-ч-ин-я 

Огур-чик                                                       огір-оч-ок 

Перехрест-ок                                              перехрест-я 

Пал-к-а                                                         пал-иц-я 

Пол-к-а                                                         пол-иц-я 

Про-хож-і                                                    пере-хож-і 

Подар-ок                                                     подар-унок 

Шопот-ом                                                   по-шеп-ки 

Тиш-ин-а                                                      тиш-а 

 Таких прикладів можна навести дуже багато. Вони ілюструють 

неправильне вживання афіксів у нашій мові, а наслідком таких помилок є 

суржик. 

Наведемо ще кілька прикладів. Іноді  зміна одного звука призводить до 

зміни значення слова і може створити комічну ситуацію: прибалтійка- 

прибалдійка, пів-пив; бранці – обранці ( ми бранці долі чи обранці?), божество – 

убожество (ти моє божество чи убожество?), осли – посли, дається – 

вдається: Життя дається лише раз, а вдається ще рідше; Сміється той, хто 

сміє; Одних жінок хочеться добитися – інших добити; Діти навіть не ростуть, 

а, власне, наростають. 

А ось зразок, як, користуючись одним суфіксом -ен, авторка філософськи 

наповнює свій твір: 

Я не Кульбаба, Я Кульбабеня, 

Я не гублю, я мовчки не втрачаю, 

Лишіть мене в безвітрі цього дня, 

Я не пройму Вас дикою печаллю, 

Я – ще не Сонце, тільки Сонценя, 

Мене для Вас – хіба що на пів літа.. 

Лишіть мене в тумані цього дня. Лишіть. 

Я хочу вдруге народитись. 

Я ще не Серце. Тільки Серценя. 

Я не світання. 

Тільки Передсвіття. 

Лишіть мене печалям цього дня. 



Лишіть мене шаленству цього світу.  

Це вірш молодої поетки з Рівного Наталки Левчун. 

Відомий український мовознавець І. Вихованець стверджував, що суфікси – 

це великі трудівники, які, обслуговуючи корінь, щоразу видозмінюють його 

значення.  

Можемо говорити, що словотвірна ненормативність культури спілкування, 

культури мовлення – це не тільки тривожний сигнал про порушення міцности 

будівельних цеглинок-афіксів у будові мови, а й свідчення зміни стилю мовної 

архітектури. Коли мова обростає чужими суфіксами і префіксами, вона втрачає 

свою самобутність, неповторність, окремість. 

Вивчаючи розділ «Словотвір», ми говорили про активні і пасивні 

словотвірні засоби, словотвірні моделі. Словотворення за моделлю, вважає Ірина 

Фаріон, це утворення за правилами. Які б нові слова не утворювали окремі 

автори (неологізми), чи слова виникають як наслідок розвитку економіки, науки, 

техніки тощо, вони завжди будуються за законами нашої мови. Це стосується і 

так званих оказіоналізмів. Наведемо приклади словотвірної моделі процесових 

іменників на –к(а). Відправ-к-а (як дія − слово неправильне): дія – відправля-нн-

я, відправл- енн-я, а наслідок цієї дії – відправ-к-а. Доставк-а (як дія - 

неправильно): правильно – доставля-нн-я,доставл-енн-я, а наслідок  - достав-к-

а і т.д.  

Спробуймо самостійно змоделювати такі утворення від слів оцінка, 

парковка, перевозка, підготовка, роздруковка, розробка тощо. ?????? 

 

Цікавими є суфіксальні моделі, що позначають назви мешканців населених 

пунктів України (катайконіми) та різних народів (етноніми). Назви мешканців 

населених пунктів і назви народів містять у собі важливу історико-етнографічну 

інформацію, тому їхня будова потребує чіткої вмотивованости. 

Найпроддуктивнішими словотвірними моделями тут є модель із суфіксом –ець у 

формі чоловічого роду; -к(а) – жіночого і –ц-і – у множині: 

Полтав-ець – полтав-к-а – полтав-ц-і 

Тернопол-ець – тернопіль-к –а   - тернополь-ц-і 

(Бережани) бережан-ець – бережан-к-а – бережан-ц-і 

(Гусятинець) гусятин-ець  -  гусятин-к-а   - гусятин-ц-і 

(Вишгород) вишгород-ець  - вишгород-к-а  - вишгород-ц-і 

(Бориспіль) бориспол-ець  - бориспіль-к-а  - бориспіль-ц-і 

Харків-ець  - харків-к-а  - харків-ц-і 

Білоцерк-ів-ець – білоцерк-ів-к-а   - білоцерк-ів-ц-і 

Таращ-ан-ець – таращан-к-а   - таращан-ц-і 

Шостк-ин-ець – шостк-ин-к-а – шостк – ин-ц-і 

Рокитн-ів-ець  -  рокитн-ів-к-а  -  рокитн-ів-ц-і.  

 

За цією моделлю утворюються і назви від чужих міст (держав): 

Дан-ець, дан-і-єць ( не дат-чан-ин) – дан-к-а, дан-ій-к-а – дан-ій-ц-і 



Англі-єць – англій-к-а – англій-ц-і 

Канад-ець, канад – і –єць -  канад-к-а, канад-ій-к-а – канад-ц-і, канад-ій-ц-і 

Азі-єць (не азіат) – азій-к-а – азій-ц-і. 

І.Фаріон пропонує ще такі утворення, які викликають труднощі в процесі 

словотворення: 

Броди – брод-ів-ець – брод-івк-а  - брод-івц-і 

Горлівка – горлів-ець – горлів-к-а -  горлів-ц-і 

Долина – долин-ець – долин-к-а  - долин-ц-і 

Дубно – дубн-івець – дубн-івк-а – дубн-івц-і 

Запоріж-ець – запоріж-к-а – запоріж-ц-і 

Кам’янець-подол-ець – кам’янець-поділь-к-а –кам’янець-поділь-ц-і 

Криворіж-ець – криворіж-к-а  - криворіж-ц-і. 

 

Модель із суфіксом –анин, -янин, -чанин: 

Віннич-ан-ин  - віннич-ан-к-а  -  віннич-ан-и 

Чернівч-ан-ин  (від Чернівці)– чернівч-ан-к-а  - ченівч-ан-и 

Луч-ан-ин  (від Луцьк) - луч-ан-к-а   -  луч-ан-и 

Ки-ян-ин   - ки-ян-к-а   - ки-ян-и. 

Борис Антоненко-Давидович зауважував: «Хтозна-чим не сподобались 

нашим сучасникам давні українські іменники полтавець і полтавка на 

визначення мешканця й мешканки Полтави, як і лубенець, лубенка – на 

позначення жителів Лубень чи канівець, канівка – на позначення жителів 

Канева. Появу дивовиж полтавчанин, лубенчанин, канівчанин можна пояснити 

лише втратою мовного чуття, забуттям законів словотворення й чергування 

звуків (для появи звука ч треба, щоб у назві був звук к. порівняйте: м. Гребінка 

– гребінчанин, хоча природним є також гребінківець»  (Як ми говоримо, с.240). 

 

Сучасна українська мова  позбувається активних дієприкметників на -уч-ий 

(-юч-ий), -ач-ий (-яч-ий), які виникли на місці церковнослов’янської моделі на –

щ-ий. Мовознавці стверджують, що активні дієприкметники теперішнього часу 

в українській мові відсутні. 

Найпоширеніші способи заміни активних дієприкметників: 

1. Віддієслівні прикметники на –льн-ий: 

Вимірю-юч-ий прилад – вимірюва-льн-ий 

Випереджа-юч-і темпи – випереджа-льн-і темпи 

Обмжу-юч-ий кредит  -  обмежува-льн-ий  кредит 

Поясню-юч-а записка – пояснюва-льн-а записка 

2. Віддієслвні прикметники на –івн-ий, -лив-ий, -ист-ий, -н-ий,          -ч-

ий:    

Гальму-юч-ий   - гальм-івн-ий  

Захоплю-юч-і враження   -  захоп-лив-і враження 

Підбадьорю-юч-ий  растрій  -  підбадьор-ист-ий  

Вібру-юч-ий   -  вібратор-н-ий 



Протиборству-юч-і табори – протибор-ч-і, а також супротивні, ворожі 

табори 

3. Віддієслівні прикметники на –уч-ий, -ач-ий: 

Говор-ящ-а людина  - балакуча, говор-ющ-а (та, що говорить?) 

Засліплю-юч-е проміння – сліп-уч-е проміння 

Плава-юч-ий бак – плав-уч-ий бак 

Сія-юч-і очі   -  ся-юч-і очі 

4. Відіменникові прикметники на –(цій)н-ий: 

Інтегру-юч-ий – об’єднавчий, інтеграцій-н-ий 

Консодіду-юч-а практика – гуртівна, об’єднавча, консолідацій-н-а 

5. Прикметники або інші частини мови від інших коренів: 

Бажа-юч-і їхати  -  охочі їхати 

Біж-уч-ий рік  -  поточний рік 

Біж-уч-ий рядок  -  плинний, рухомий рядок 

Вед-уч-і унверситети  - провідні 

6. Прикметники зі словами щораз, чимраз,  дедалі: 

Зроста-юч-ий  тиск – щораз більший 

Зроста-юч-і ціни – щораз більші ціни (вищі?) 

7. Дієприкметники  минулого часу з суфіксом –л-ий: 

Відста-юч-а країна  - відста-л-а 

приляга-юч-а споруда – прилег-л-а 

8. Іменники: 

Багато мітингу--юч-их - багато мітингувальників 

Викону-юч-ий обов’язки  - виконавець обов’язків 

Відпочива-юч-і  - відпочивальники 

Віру-юч-і люди  - віряни, вірники, вірні 

9. Безприйменникові іменникові перефразування: 

Знеболю-юч-ий засіб – засіб знеболення, знечулення 

Контролю-юч-і органи  - органи контролю 

10. Прийменникове іменникове перефразування: 

Ми-юч-і засоби – засоби для миття 

11. Іменники-прикладки: 

Нес-уч-е крило  -  крило-носій 

Початку-юч-ий учитель – учитель-початківець 

12. Дієприслівникові звороти: 

Виступа-юч-і депутати зазначили – виступаючи, депутати зазначили. 

Українська мова не знає активних дієприкметників і прикметників на     –

(в)ший: 

Неправильно                                                 Правильно 

Бу-вш-ий                                                    колишній 

Бу-вш-ий (беушний)                                  уживаний 

Випа-вш-ий сніг                                        сніг, що випав 

Замерз-ш-ий                                             замерзлий 



Промок-ш-ий                                           промок-л-ий та ін. 

 

 

Основна функція префіксів – творити нові слова. Згадаймо категорію виду. 

Тільки один префікс завжди може бути формотворчим, інші – словотворчі: 

писати – на-писати (але за-писати, ви-писати, с-писати, над-писати, під-

писати тощо). Формотворчу функцію має і префікс при творенні найвищого 

ступеня порівняння прикметників: добрий, добріший, най-добріший. У решті 

випадків префікси утворюють нові слова. При використанні префіксів також 

можливі мовленнєві помилки, наприклад: ви-бирати депутатів − неправильно. 

Потрібно о-бирати депутатів. Думку не від-стоюють, а об-стоюють, не від-

рікся від неї, а з-рікся її; від-редагувати текст − неправильно, потрібно з-

редагувати текст (???СУМ-11, т. 1, с.627: ВІДРЕДАГУВАТИ – здійснити 

редагування певного тексту; ЗРЕДАГУВАТИ – док. до  редагувати -  т. 3, 700. 

Чи є у т.1 Сум-20 ВІДРЕДАГУВАТИ? Див. також т.2, с.822 РУС 2012 р.: 

отредактировать відредагувати, зредагувати; о. роман відредагувати роман); не 

на-значений на посаду, а при-значений; не о-смілитися сказати, а на-смілитися; 

не о-правдати людину, а ви-правдати людину; не о-судили злочинця, а за-судили; 

по-слати за тобою треба ви-слати по тебе; по-стригся − треба під-стригся (по-

стригся в монахи); по-правити текст − треба ви-правити текст; по-сміхнутися 

радісно – треба у-сміхнутися (але по-сміхнутися глузливо); не при-тримуватися 

думки, а до-тримуватися ( можна притримати ногою чи рукою); при-

належність до партії  − треба на-лежність; роз-друкувати текст − правильно 

ви-друкувати текст; роз-ділити радість треба по-ділити радість, не спів-

ставити факти, а зі-ставити; не спів-падали думки, а з-бігалися; не с-

повнюється 20 років, а ви-повнюється тощо. 

Словотворові притаманна стислість вислову. Порівняйте: в подальшому – 

надалі; високопоставлена особа – достойник; досягти взаєморозуміння , прийти 

до згоди – порозумітися; займатися торгівлею – торгувати; підбити підсумки 

– підсумувати ; у більшості випадків – здебільшого; укласти шлюб – 

одружитися, побратися тощо. 

 

Лексико-семантичні норми – це вживання слів у властивому значенні та 

впровадження їх до узаконених (кодифікованих) парадигматично-

синтагматичних відношень (себто нормативних відношень багатозначности 

слова, синонімії, омонімії, паронімії, антонімії та закономірностей 

сполучуваності слів).  

Порушення цих норм – зовнішній вияв зсувів у відповідності між явищем і 

способом його називання, між засобами своєї і чужої мови, між усвідомленням 

слова як витвору культури і банальним засобом порозуміння, між духовним 

естетичним піднесенням і прагматичним приземленням – аби зрозуміли! 

То лише здається, що мова може бути будь-якою, аби тільки люди розуміли 

одне одного. Бо гне все одно, дівчині-українці, назвуть її бабою чи дівчиною. Не 



все одно старому чоловікові, звернуться до нього «Ей, ти дєд» чи «Чоловіче 

добрий». У мові закладено характер народу. І хоч як би гарно ми навчилися 

передавати свої думки, а рости є куди. 

Рости є куди. Так, середній запас слів у добре освіченої людини становить 

6-9 тисяч слів. Тлумачний словник української мови (11 томів) містить понад 130 

тисяч слів, з діалектизмами – 200 тисяч. У найновішому тлумачному словникові 

їх 250 тисяч (ВТС СУМ,2007), а електронна картотека видавництва «Перун» 

цього словника нараховує понад 1 млн. слів. Тарас Шевченко у своїх творах 

використав 18 401 слово, яке має 83 731 уживання. Отже, кількість слів 

збільшується, бо розширюється палітра сприйняття світу, горизонти наших 

знань щоразу віддаляються. Слово – це те, що ми про цей світ знаємо. 

Головними лексичними кодифікаторами (прийняттям норми) є тлумачні, 

перекладні  та термінологічні словники. 

Наведемо приклади дієслівного керування: 

Болеть чем – нездужати на що; 

Жить на чужой счет – чужим коштом жити; 

Состоять в должности – бути, пенребувати на посаді; 

Предотвратить беду – запобігти лихові; 

Вступить в борьбу – стати до боротьби; 

Ехать по железной дороге – їхати залізницею; 

Избирать кого, кем – вибирати кого, на кого; 

Овладевать кем, чем – опановувати кого, що. 

Українські фразеологічні відповідники: 

Безстыдно врать в глаза – у живі очі брехати; 

Бросить на произвол судьбы – кидати напризволяще; 

Как н  в чем не бывало – наче й не було нічого; 

Быть на виду, на глазах – бути перед очима; 

Для видимости – про людське око; 

Остаться в дураках – пошитися в дурні. 

Стислі українські відповідники до російського багатослів’я: 

Более чем достаточно – (аж) занадто 

Брошенный без внимания – занехаяний 

В недалеком будущем – незабаром, невдовзі 

Как можно быстее – якнайшвидше 

Род занятий – праця, професія 

До сих пор – досі 

Имущество после отца – бАтьківщина. 

Неправильно вживати українські слова у невластивих їм значеннях, 

наприклад: як він відноситься до цієї теорії?; усім відоме її відношення до 

журналістів; соціальне положення погіршується; наказав воротаря; він 

являється нападаючим; я рахую, що він у другому турі програє вибори; вона 

живе на одну пенсію. 



Виділені слова в українській мові існують, але тут вони вжиті неправильно. 

У російській мові слово один (одна, одне, одно, одні) має обмежувальне значення. 

Російське: У меня одна мать означає, що людина має тільки матір. Живу на одну 

стипендію – значить тільки на стипендію. Правильне вживання виділених слів: 

Як він ставиться до цієї теорії; усім відоме її ставлення до журналістів; 

соціальне становище погіршується; покарав воротаря; він нападник (є 

нападником); я вважаю, що…; вона живе тільки на пенсію або вона живе на 

саму пенсію. 

Недопустимим є вживання російських слів, перекручених на український 

лад: у любій рекламній казці – у будь-якій…; подорожчавший хліб – хліб, що 

подорожчав; у замку заточена принцеса – принцеса ув’язнена; це відволікає від 

вирішення важливих проблем – це відвертає увагу від розв’язання важливих 

проблем. Неправильно: приймати участь; успішно здав іспити і поступив до 

університету; інформацію вирішили прийняти до уваги. Треба: участь беруть, 

склав іспити і вступив до університету; інформацію взяти до відома. 

Цитувати зарубіжних авторів треба або мовою оригіналу, або українською, 

щоб не склалося враження, що не тільки Пушкін, Достоєвський писали 

російською, а й Гомер, Конфуцій, Шекспір, Міцкевич та ін. 

Ще кілька порад: относиться хорошо  -  ставитися добре; пренебрежительно 

– нехтувати кого,що; легкомысленно – легковажити; враждебно – ворогувати, 

вороже ставитися; как к людям – вас за людей мають. 

Отношение хорошее – добре ставлення; почтительное – шаноба до кого; 

взаимное – взаємні відносини, стосунки, взаємини; враждебное – ворожнеча; к 

чему-то иметь – стосуватися до чого; процентное – відсоткове відношення. 

Относительно помещений – щодо помешкань, про помешкання; положения 

поляков – супроти становища поляків; условий – стосовно умов. 

В этом отношении – з цього боку, з цього погляду, щодо цього, у цім 

напрямі, супроти цього. 

 

Граматичні норми  

Морфологічні норми – це правильний вибір форми слова, тобто утворення 

відмінкових форм іменників: багато солдатів (а не солдат), підписання Акта 

Злуки (а не Акту), укладено договори (а не договора), визначення роду іменників: 

є в продажу (а не в продажі), визначення числа іменників: вартість упакування 

(а не вартість упакувань), утворення ступенів порівняння прикметників 

(найвищі досягнення (а не самі вищі), відмінювання числівників: шістдесятьох 

(-и) (а не шестидесяти), утворення особових форм дієслова: борються (а не 

боряться), утворення наказового способу дієслова: звернімося ( а не давайте 

звернемося…) 

Зіставна форма роду іменників в українській та російській мовах: 

Українська мова (чоловічий рід)                російська мова (жіночий рід) 

   Біль                                                                  боль 

Дріб                                                                    дробь 



живОпис                                                           жИвопись 

запис                                                                  запись 

кір                                                                      корь 

літОпис                                                            лЕтопись 

машинОпис                                                      машИнопись 

напис                                                                 надпись 

опис                                                                   опись 

перЕкис                                                            пЕрекись 

пил                                                                    пыль 

підпис                                                              подпись 

полин                                                               полынь 

поступ                                                            поступь 

продаж                                                          продажа 

пропис                                                            пропись 

розсип                                                            россыпь 

рукОпис                                                        рукопис 

Сибір                                                            Сибирь 

степ                                                             степь 

 степінь                                                       степень 

ступінь                                                       степень 

толь                                                           толь 

тюль                                                          тюль 

ярмарок                                                    ярмарка 

 Запозичений  із церковнослов’янської мови іменник путь в українській 

мові належить до жіночого роду, а в російській – до чоловічого. 

До чоловічого роду належать іменники  нежить, псалтир, рояль, розпач, 

тунель; 

до жіночого – антресоль, бандероль, вермішель, мігрень, розкіш, ретуш; 

Водночас у чоловічому та жіночому роді вживають: ганж, дрож, купіль, 

фальш, жужіль, кужіль, харч. 

Низка іменників мають паралельну форму роду: абрикос – абрикоса, 

банкнот – банкнота, вольєр – вольєра, жираф – жирафа, зал – зала, змій – змія, 

кахель – кахля, клавіш – клавіша, ковил – ковила, оазис – оаза, пантофель – 

пантофля, парасоль – парасоля, сусід – сусіда. 

Ці слова не слід змішувати зі словами, у яких закінчення –а змінює значення 

слова: адрес – адреса, віл – віла (русалка), вольт – вольта (тканина), девіз – 

девіза (вексель, чек), жовтобрюх (змія), - жовтобрюха (пташка), кар’єр – 

кар’єра, криз (медичний термін) – криза, округ (територіальна одиниця) – округа 

(навколишня місцина). 

Рід невідмінюваних іменників ми вчили. Додамо: грошова одиниця евро за 

чинним правописом є незмінюваним іменником і належить до середнього роду: 

надійне евро. 

Нормативне вживання форм числа 



Більшість іменників має обидві форми, але низка іменників має форму лише 

однини, або лише форму множини. Виникає помилка, коли від іменників, які 

мають тільки однину утворюємо множину, і від іменників, які мають форму 

тільки множини – форму однини: …він отримав дещо з мебелі (замість меблів); 

Дріт і пиломатеріал (замість пиломатеріали) були на баз; У кіоску продавали 

сувеніри з символіками (замість символікою); ярмарок вражав асортиментами 

(замість асортиментом); У продаж надійшли канцелярські приладдя (замість 

надійшло канцелярське приладдя). 

Зіставні форми числа іменників в українській і російській мовах: 

Українські                                                     Російські 

 волосся                                                          волосы 

двері                                                               дверь 

ліки                                                                 лекарство 

меблі                                                               мебель 

чорнило                                                           чернила 

 

  Кличний відмінок     

Вперше назву кличного відмінка із усіх українських правописів вжито в 

Правописі 1990 року. У попередніх правописах називалася клична форма. 

Поступово усталено правило вживати в кличному відмінку обидва слова: Маріє 

Іванівно, пане голово, колего Степане, друже Олеже, пане Петренко і пане 

Петренку. Іменники твердої групи: голово, Іване, Олеже, Петре, тату, сину, 

синку, Петрику; м’яка група: судде, Ілле, Сергію, Ігорю, добродію, президіє, 

отче, хлопче; мішана група: душе, тещо, товаришу, слухачу, Довбуше, газетяре, 

кресляре, стороже, школяре. 

Слово пан в українській мові функціонує понад 7 століть: козаки-панове, 

пане хазяїну, пане господарю! Пане професоре! Пане міністре! Пане директоре! 

Це пошанне звертання.  

За новим правописом у звертаннях з двох особових імен – імені й по 

батькові, обидва слова мають закінчення тільки кличного відмінка: Маріє 

Василівно, Оксано Іванівно; із загальної назви та прізвища – обидва іменники у 

кличному відмінку: пані Гаркуше, поетко Забашто. У множині іменники першої 

відміни у кличному відмінку мають форму, однакову з називним відмінком: 

баби, дочки, відмінниці, гривні.У другій відміні – друже Максименку і друже 

Максименко, колего Євгене Онищуку і колего Євгене Онищук, пане Ковалю і 

пане Коваль (допустиме поєднання кличного й називного відмінків у 

прізвищах).У множині ці іменники мають форму таку, як і в називному відмінку: 

брати, працівники, лікарі, учителі, моря, поля,села. В урочистому стилі – 

братове, панове.  

Займенник. Сталі сполуки 

 

Неправильно                                                      Правильно 

 в самий раз                                                        якраз 



в самому соку                                                     у розквіті сил 

саме головне                                                       найголовніше, найосновніше 

у своїх інтересах                                                 у власних інтересах 

 своїми очима бачив                                           бачив на власні очі 

 вести свою політику                                          вести власну політику 

 я виконав моє завдання                                      я виконав своє завдання 

 заявили на весь голос                                          заявили на повний голос 

 всякі наради                                                          всілякі наради 

 без всякого сумніву                                             без ніякого сумніву 

по всіх областях не проводять                             ніде в областях… 

ні під яким виглядом                                             у жодному разі    

 

 
 

 

 

                      
 


