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П Е Р Е Д М О ВА
В українській мові за останні двоє десятиріч відбулися
помітні зміни: поповнився її словниковий склад за рахунок
нових питомих слів і запозичень, стали відмінюваними досі
не відмінювані власні назви, абревіатури та деякі чужомовні
одиниці, розширили сферу вживання багато слів, форм слів та
синтаксичних конструкцій, посіли належне місце національні
зразки словотворення тощо. Ці зміни є переважно наслідком
її об’єктивного розвитку в нових суспільно-політичних, економічних та культурних умовах незалежної України. Проте
досить помітні й ті зміни (багато хто сприймає їх як зміни на
тлі тривалого використання слів, словоформ, словосполучень
та речень української мови в радянський період), що віддзеркалюють повернення до активного українського вжитку одиниць, донедавна кваліфікованих як застарілі чи діалектні, та
вилучення з української мови не органічних для неї одиниць,
нав’язаних їй під впливом інших мов, насамперед російської.
Повернення своїх і вилучення чужих одиниць триває в українській мові вже понад двадцять років. Воно відбувається досить непросто. Тривале зросійщення українців спричинило
слабке знання норм і традицій української літературної мови,
особливостей її словникового складу та граматичного ладу на
тлі російської літературної мови. Тому дехто навіть з фахівців
(учителів, викладачів університетів, редакторів, журналістів)
сприймає повернення призабутих норм української літературної мови та очищення її від чужомовних впливів болісно, як
чиюсь забаганку, примху. Ось чому так важливо нині переконати їх у необхідності цих змін та залучити до активного впровадження нових рекомендацій.
Особливої уваги, виваженого фахового аналізу потребують і ті зміни, яких зазнала українська літературна мова нібито
об’єктивно, у зв’язку з активним розгортанням процесів світової глобалізації, що спричинили широке входження до її словникового складу запозичень з різних мов світу, та найбільше –
з англійської. Як засвідчує сучасна українська мовна практика,
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освоєння новітніх запозичень відбувається непослідовно, воно
не спрямоване на збереження національних мовних пріоритетів, нерідко деструктивно впливає на лексичні, словотвірні та
морфологічні норми. Сьогодні вже очевидно, що українській
літературній мові нав’язано типову англійську модель творення складних іменників з першим означальним (прикладковим)
компонентом, яка для української нетипова, лексично обмежена. Під впливом англійської мови набув поширення правопис
слів (абревіатур) через дефіс, що суперечить чинним нормам
правопису складних слів в українській літературній мові. Унаслідок цього постала проблема правильного передавання новітніх запозичень та їхнього зв’язку з наявними питомими й
раніше запозиченими одиницями, випрацювання рекомендацій, що сприятимуть послідовності внормування правопису
слів іншомовного походження.
Відзначені процеси й ті зміни, які вони породили, спричинили чимало труднощів і для фахівців-мовознавців, і для
практиків. Щоденні звернення громадян до працівників Інституту української мови НАН України з найрізноманітніших питань сучасного українськомовного вжитку дали змогу виявити
найактуальніші, найскладніші для мовної практики, глибоко,
вдумливо обміркувати їх, а деякі навіть обговорити на засіданні погоджувальної комісії з проблемних питань українського слововживання, словотворення та правопису слів, яка
працює в названому Інституті, що посприяло виваженості,
об’єктивності запропонованих рекомендацій. Вони викладені
в листах-відповідях, на сторінках журналів, газет, збірників,
що унеможливлювало ознайомлення з ними всіх, хто гостро
потребує новітніх рекомендацій. Так народилася думка зібрати їх в одній книжці – “Українське слово у вимірах сьогодення”. Вона складається з 15 рубрик, у яких об’єднані актуальні
рекомендації в межах певних питань українськомовного вживання. Ось їхні назви:
ПРАВОПИС СЛІВ
ПРАВОПИС ВЛАСНИХ НАЗВ СЛОВ’ЯНСЬКОГО ТА
ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ
ВІДМІНЮВАННЯ ПРІЗВИЩ ТА ОСОБОВИХ ІМЕН
ВІДМІНЮВАННЯ ВЛАСНИХ ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ
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ВІДМІНЮВАННЯ ВЛАСНИХ ТА ЗАГАЛЬНИХ НАЗВ
ВІДМІНЮВАННЯ АБРЕВІАТУР
ВІДМІНЮВАННЯ ПРИСВІЙНИХ ПРИКМЕТНИКІВ
ВІДМІНЮВАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ
СЛОВОВЖИВАННЯ
УЖИВАННЯ ТА ПРАВОПИС НОВІТНІХ ЗАПОЗИЧЕНЬ
СЛОВОТВОРЕННЯ
ГРАМАТИЧНІ ФОРМИ СЛІВ
НАГОЛОШЕННЯ СЛІВ
ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ
ПУНКТУАЦІЯ
Запропоноване структурування допоможе швидко знайти
відповідь на питання, яке цікавить читача.
Найбільші за обсягом рубрики присвячені непростим і
слушним питанням українського слововживання та вживання
і правопису новітніх запозичень, де чільне місце посіли рекомендації повернути органічні українські слова та словосполучення замість безпідставно вживаних чужих.
Уперше запропоновано відповіді на найскладніші випадки правопису власних і загальних назв української мови та
передавання власних назв слов’янського й іншомовного походження, які висунула українська мовна практика в останні
двоє десятиріч.
Подано виважені рекомендації зі складних питань українського словотворення, насамперед з відабревіатурного, що
набуло сьогодні особливої продуктивності.
Сучасні тенденції української мовної практики узагальнюють рекомендації з приводу відмінювання прізвищ, особових імен, власних географічних назв, а також абревіатур та
числівників.
На відміну від інших довідкових видань у цій книжці однозначно розв’язано багато дискусійних питань, подано короткі, чіткі, обґрунтовані відповіді на запити, які висунула мовна практика незалежної України, на ті питання, що постали
вперше, на які немає готових відповідей у наявних довідкових працях із лексики, словотвору, морфології та правопису, у
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граматичних описах і словниках української мови. Найновіші
рекомендації ґрунтуються на нормах української літературної
мови, сучасних здобутках теоретичного і прикладного українського мовознавства та виважених наукових засадах академічної мовознавчої науки. Вони охопили широкий спектр складних питань українського слово- і терміновживання, словотворення, правопису, відмінювання загальних і власних назв, граматичної кваліфікації одиниць, пунктуації, передавання слів
іншомовного походження, насамперед освоєння новітніх запозичень, наголошення слів та ін. Дотримання запропонованих
рекомендацій сприятиме послідовному внормуванню української мови, збереженню її історичних традицій та пріоритетів, правильному використанню українського слова в різних
сферах суспільно-політичного життя, освіті, науці та культурі.
Пропонована книжка – особливе навчально-довідкове видання, у якому зібрані важливі для мовної практики сьогодення рекомендації з найскладніших уживань та правопису слів і
словосполучень у сучасній українській літературній мові.
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П РА ВО П И С СЛ ІВ
Святвечір чи свят-вечір?
Однослівну назву вечора напередодні Різдва, або Святого
вечора, досі пишуть неоднаково: у тлумачному одинадцятитомному Словнику української мови її подано як абревіатуру
святвечір (див.: т. ІХ, с. 101), а в “Українському правописі” та
деяких орфографічних словниках української мови – як складний іменник свят-вечір (Свят-вечір), що пишеться через дефіс (див.: Український правопис. – К. : Наук. думка, 2007, § 26,
п. 2, 1), а). Непослідовність у передаванні цієї назви відбиває
і мова художніх творів, пор.: Увечері, на святвечір, зібралися
до нас гості… (М. Коцюбинський); На святвечір, як це бувало кожного року, бондарівський Андрійко приніс тітці Катрі
вечерю (А. Головко); На святвечір, коли криничанські діди виходять кликати мороза вечеряти, посилають надвір і Данька
(О. Гончар); Тоді старий Горицвіт обійде з хлібом, яким першим саджали у піч, усю пасіку, окропить її колоссям з снопа,
що в святвечір на покуті стояв… (М. Стельмах); Поніс я на
свят-вечір кутю рідному дідусеві (О. Ковінька); Ще на святвечір, коли пеклося й варилося до святої вечері дванадцять
страв, брала ґаздиня з усіх мисок по ложці, пекла з того всього книшик та й ховала той книшик аж до Юрія (Г. Хоткевич).
Орфографічні словники 90-х років ХХ – першого десятиріччя ХХІ сторіччя подають іменникову назву вечора напередодні Різдва разом, але з малої літери.
У мовній практиці двох останніх десятиріч переважає правопис однослівної назви цього вечора також разом, але здебільшого з великої літери, особливо коли йдеться про нього як
християнське свято, пор.: Картина… відображає момент, коли
після зняття облоги Замостя в день святвечора 1648 року Богдан Хмельницький урочисто вступає до Києва (Україна молода,
14.04.2010); Увечері напередодні Різдва в кожній оселі готували
12 пісних страв, серед яких обов’язково мала бути кутя. Тому в
народі цей вечір називали Святвечором, Багатим вечором, Ба-
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