
Д-р ЯРОСЛАВ Б. Р.УДНИЦЬКИИ 

УКР ї СЬКИй АВО С 
UKRAINIAN ORTHOGRAPHY 

ВИДАННЯ 

КОМІТЕТУ УКРАЇНЦІВ КАНАДИ 

ВІННІПЕГ di aspori ana. org. ua 1949 



З ГОЛОСІВ КРИТИКИ , 
\ 

про попередні видання правопису й граматичних таблиць 

цього ж а·втора: 

"Книжечка невеличкого формату. . . стисло, ясно об

хоплює головні моменти правописних яnищ української мо

ви. Книжечка, безумовно, корисна, ~потрібна, а надто тим, 

що в пій додержано державного ·Правопису 1929 року, що 
єдини1й може 1прстендувя.ти ш1 найбі.льшу наукову 06rрунто

вані1сть ... " 

"Дуже 

цих 1грамат 

а звідси п 

ці можуть 

стає в наслі,L., _ 
матики ... " 

"Наше Життя", ч. 41/1946. 

Інститут Св . Володимира 

St. Vladimir Jn!'tit 1. 

о в формі 

орфологі'ї", 

Ці таблп-

11у, ЩО ПО

JКЇЛЬНОЇ гра-

'І. 31/1947. 



Dr. JAROSLAV В. RUDNYC'KYJ 

Ukrainian 
Orthography 

THIRD EDITION 

U:К:RAINIAN CANADIAN СОММІТТЕЕ 
Winnipeg 1949 



Д-р ЯРОСЛАВ Б. Р,УДНИЦЬКИИ 

Український 
правопис 

ТРЕТЄ ВИДАННЯ 

Вінніпеr 1949 



Printed Ьу 
Trident Press Limited 

210-216 Dufferin Ave., \Vinnipeg, 

15-17th Thousan•:i 

Printed in Саnа•~я 



ПЕРЕДМОВА 

Правила українського правопису, що їх зведення й по

яснення подаємо тут, .спираюТЬ'СЯ в основному на правилах 

т. зв. "академічного ~правопису", що його при-йняли: 

1) Українська Академія Наук у Києві в 1929 році, 
2) Науко1ве Товариство ім. Шевченка у Львові в 1929 р., 

З) Українська Вільна Академія Наук на еміrрації, почи-

наючи з 1945 року. 

З уваги на те, що в праці над "академічним правописом'' 

брали участь безпо·середньо або лосередньо представники 

всіх українських земель та еміrраці,ї, треба дивитися на ньо

го як ви·слів со1борницт·ва на правописному полі й треба 

вважати його за єдинообов'язковий. Правда, в т. зв. "акаде

мічному правО!писі" є деякі недомовленості й недоліки, що 

потребували б змін і допо:внень, але ж у те,перішніх умовинах 

уважаємо якіне6удь правописні "реформи" за недоцільні й 

шкідливі. 

Щодо термінології, то пра'во1писна конференція з 1928 
року, що підготовляла т. зв. "академічний правопис", зали-

111ила це ~питання відкритим. В нашому правописі ми при1Гри

·М3·ємося термінів, що їх прийняла й устійнила Комісія Мови 

НТШ у Львові на своїх за,сіданнях ІВ р. 1935 і 193і1. 

** * 
Перше видання ~цього правопису !Появилося в Празі в 

1942 році, як реакція на правописні зміни в тодішньому "Ге
нерал-ГуrбернаторсТІві ", введені !Правописною Комісією під 

прОІводом проф. Ів. Зілинського в ·Кракові (rrоловно скасу

вання апострофа, ди1в. два перші видання "Українського пра

вопису" Ів. Зілинського, Кра.ків 1941 і 1942). 
Фототипічний передрук нашого ~правопису появився пі-
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еля ~війни в 1945 році на новій еміrрації в Авrсбурзі, в Німеч- · 
чині. Там же ~вийшло дРУ'Ге, справлене й поширене видання 

в р. 1948 у видавництві "У·країнська Книга", авторизоване дщ1 
шкільного вжитку !Відділом ·Культури й Оовіти Центрально

го Представництва У1країнської Еміrрації (ЦПУЕ). 

Віддаючи оцю книжку в руки громадсько·сти в мене та

ке бажання, як колись при першому й другому виданні: Хай 
вона допомагає ліквідувати в~і ті правописні недомагання, 

що ще досі в на·с покутують, зокрема ж на еміrрації! 

Комітетові Українців Канади в Вінні1пеrу належиться по

дяка за !Видання цієї книжки. 

Вінніпе!, сер:пень 1949. 
Ярослав Б. Рудницьний. 
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ВСТУПНІ УВАГИ 
Українська абетка 

А а, Б ,б, В в, Г r, r r, Д д, Е е, Є є, Ж ж, З з, 

и и, 1 і, r ї, й 1й, к к, л л, м м, н н, о о, п п, Р р, с с, 

т т, у у, ф ф, х х, ц ц, ч ч, ,ш ш, щ щ, ю ю, я я, 

ь (їр або зм'якшальний знак). 

Деякі :з,вуки зазначаємо двома буквами, як напр.: дж, дз, 

а то й трьома, нпр. дзь, бо окремих знаків для них немає. Такі 

складені 6уюви до абетки не входять. 

Знак наголосу 

Знак наголосу (') кладеться над ,голо-сі~вками, коли вони 
:могли '6 при різному наголошуванні надавати'. різного зна
чення словам, нпр.: 

мука - rУІука 

пізнають - пізнають 

на березі - на ~березі і т. п. 

Крім цього ставлять знак наголосу в словниках та під

ручниках української мови, зокрема ж ув ортоепічних слов

никах. 

АпостРоф 

Апострофа (') вживають для зазначення твердости по
передньої приголосівки перед . йr0тованими голосівками ї, є, 

я, ю в таких ви1падках: 

1) 1пkля 1губниос прИJголосівок п, б, м, ф, коли перед ни

ми нема.є ще одної при1голосі1вки, 1що не належала б до при

ростка, нпр.: м'який, розм'якшити (з- при росткова при1го

лосівка), але: цвях (ц- неприросткова приголосї.вка); 

2) у деЯКИХ rСЛОВаХ ПЇ'СЛЯ р, НІПр.: бур'ян, Пір'я; 
З) ~після приростків, що кінчають,ся приголо,сівками, 

нпр.: з'явище, роз'юдити, під'їхати й ін.; 

4) часом замість і, нпр.: Мар'я, кур'єр і ін. 
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Таблиці звунів унраїнсьної мови 

Букви й звуки не те саме. Букви пишемо, звуки вимов
ляємо. Наведеними вІГорі ~буквами можемо означити такі зву
ки української мови: 
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ПРАВОПИС Г~ОЛОСІВОК 

§ 1. о-у 

В українсьюи мові ненаголошене о з·ближа€ТЬІСЯ до у й 

тому ці звуки з:мішуються в вимОІві. Писати треба за походжен

ням ( етимолоrі1єю) слова, нпр.: кожух, коліно, голубка, хоч, 
будяк, яблуко, купований і ін. Але запам'ятайте таку залеж

ність о - у від наголо1су: будувати, але: будований, малювати 

але: мальований і т. п. 

§2.е-и 

Так само е ~вимовляється невиразно, майже як и, але пи

сати треба ·згідно з походження1м слова, нпр.: мене, лежу, 

учитель, але: минеш, кри1ве i т. п. 

В сумнівних .випадках тре6а керуватися наголосом (мене 

до мене), рухомістю е (учень - учня), а в окремих випадках 

треба заглянути до словника. 

§з. и - і 

Іноді и змішується з і, осо'бливо піс.пя н, r, та ч, ж, ш, щ, 
але .писати треба знову ж за .походженням ело.ва, нпр.: кива

ти, гинути, хитатися, широкий, щиро, але: гіркий, гірший, 

огірок і ін. 

а) Букву и пишемо: 

1) в родовику однини жіночих іменників, що в називни
ку однини кінчаються двома приrолосівнами ( вkть, смерть, 
снасть, ·повість), нпр.: смерти, повісти, гордости, радости, і ін. 

Окрім того в словах: Руси, ·со.11и, осени, крови, любови; 

2) в групах ри, ли, між приголосівками 18 постійно від-
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критих складах, нпр: дрижати, блищати (блиск), гриміти, 

христити, тривога, кривавий (хоч: нров); 

З) у дієслі1вних .приростках ви-: викидати, виробляти, 

виходити і т. :п. 

4) у наростках іменників на -иння, ба1говиння, гарбузин
ня, жабуриння, огудиння; 

5) в чужих словах пkля т, б, ц, з, ж, ч, ш, дз, дж, р, нПр.: 
диплом, система, режим, шифр і ін.; 

6) ІВ чужих власних назвах по тих самих 1приголосівках 

(диви § 20, З, 2); 
7) у слові: чотири; 
8) у ІПриростку при-: ~причепити, приїхати ... 

б) Букву І пишемо: 

І) на початку ·слова: ін ей, інший, іноді, істик, іскра і т. п.; 

2) в деяких ·прикметниках, нпр.: давні·й, братній, хатній 

(:в сумнівних 'Випадках рішає словник, тре.ба тільки вважати на 

те, що наросток ~ній є завжди без наголосу!) 

З) в ·словах: третій, їхній; 

4) в родо,вику однини жіночих іменикі.в, що в називнику 
однини кінчаються тільки одною приголосівкою, на пр.: піч 

- ~печі, ніч - ночі, тінь - тіні, сіть - сіті. 

Вийнятни: Русь, сіль, осінь, ·кров, любов, - ці іменники 

мають s родовику однини зак. -и; 

5) в да1вальнику однини чоловічих іменників (в закінч. 

-ові), нпр.: чоловікові, 'брато.ві, будяко:ві і ін. 

6) 1в давальнику однини жіночих іменників, нпр.: повісті, 

хаті, ночі і ін. 

7) в давальнику однини іменникі•в середнього роду, як: 
теля - теляті, лоша - лошаті, княжа - княжаті, ім'я - іме

ні і т. п. 

В давальнику однини іменників на -я з .подвоєною при

голосівкою - ~пишемо тільки -ю (а не -і): навчанню, життю, 

безладдю ... 
8) в оруднику однини жіночих іменників на -ість, нпр.: 

свідомістю, веселістю і ін. 
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9) в місцевику однини і1менників ЧОJ1овічого й середньо
го роду, нпр.: 1в чоловіці, на коні, на кінці, в лузі, в хаті, в по

.вісті, в ночі, ·в дзеркалі, на н~бі, на сонці, в житті і ін. 

1 О) в називнику .множини іменників жін. роду, на -ість 

та на одну приголосівку (ніч, піч, ·сіть, тінь і под.), нпр.: по

вісті, тіні, ночі, речі і ін. 

11) у приростку пр·і- (з .про-) 'в двох ·словах: прізвиш.~, 

прірва. 

§ 4. і - ї, а - я, е - є, у - ю 

~Букву ї, а також я, є, ю ~Пишемо: 

1) на ·початку слова, де виразно чуємо вимову йІ, йа, йе, 
йу, нпр.: їхати, їжак, яма, Яким, єретик, Єфрем, юрба, Юхх-ш 

і под.; 

2') ,по 1голосівках, де також чуємо ви-мову йі, йа, йе, ity, 
нпр.: троїстий, Україна, ІГаwrи, дія, троє, моє, баюра, знаю ... 

Чисте і, а, е, у, замість ї, я, є, ю по голосівках пишем•) 

в оприро·сткованих 1сло1вах, нпр.: переінакшити, поусувати, 

поучення і под.; 

З) по 1при1голосівках б, п, в, ф, м, р, коли ті ї, я, є, ю ви

мовляють~ся як на 1початку слова (отже, коли чуємо вимову йі, 

йа, йу), нпр.: безхліб'я баб'ячий, 1б'є, п'яний, 1п'ю, в'язати, 

в'юн, м'який, ті.м'ї, безриб'ї, пір'я, матір'ю й под. 

Твердість цих лриголосівок позначує апостроф. 

4) по приростках, що кінчаються .приголосівкою, а слово 
зачинаєтьсн від ї, я, є, ю, н:пр.: роз'яснити, об'єднати, об'єкт, 

під'їхати, під'юджувати і ін. 

Окрім того я і ю пишемо: 

5) 1по здвоєних притолосіrвках ч, ж, ш в наростку іменнн
кї.в середнього роду, нпр.: збіжжя, клоччя, Підляшшя, бе~

ладдя, ~писання, каяття, і под., а зокрема в оруднику жіночих 

іменників на ч, ж, ш, нпр.: ніччю, ~піччю, розкішшю і под.; 

Але 1по цих зм'якшених притолосі.вках замість ї пи

шемо чисте і: 1сіно, цілий, слід, снk, дівча, тісто, хоч і вимов

ляємо згадані лриголосівки м'яко. 
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§ 5. о- йо-ьо 

На означення йотованого о маємо букву йо, а на озна-

чення м'якої приголосівки ~перед о маємо знак ьо. 

Бу~ву йо пишемо: 

1) на початку слова: його, йому, А она; 
2) по голосівці: гайок, завойовани:й ... 
З) по .приголосівках, коли по них тре~ба означити вимо

ву йо, а не ї:хню пом'якшеність; вйо, серйозний, курйоз (тут 

р тверде), фйорд і ін. 

Після пом'якшеної приголосівки зазначаємо м~якість 

6уквами ьо: льон, сьомий, дьоготь, костьол, цього, трьох, з1-

брьоханий (тут р .пом'якшене); 

4) по ~приростках, що кінчаються приголо6вкою, а сло
во зачинається йотованим о: розйойкатися, зйоржитися зйо

лопіти і лод. 

§6.о-а 

В деяких словах, особливо перед постійно наголошеним 

а, пишемо ·В попереднім складі а зам. о: багатий, манастир, 

калач, гарячий, халяІВа, хазнїн і ін. 

Але о залишається 1ще в таких словах, як ~поганий і ногави

ці, КОрЯ·ВИЙ і ПОД. 

§ 7. о - е 

ІВ деяких словах ~бачимо перехід е в о. Діється це по при

голосівках ч, ж, ш, дж, й, особливо тоді, ·коли насту.пний 

склад буває твердий (що ~має .голосі·вку а, о, у і т. зв. старе и 

з ь1), а.бо коли наступний склад зачинається твердою пригu

лосівкою: вчора, жонатий, чоловік, бджола, шостий. 

Але перед складом, що має голосівку е, і, и (це з дав

нього и) і на .кінці слова ·пишемо е, нпр.: шестеро, жена, ду

шею, чернець, шести, пшениця, четвертий, женити і под. 

Іноді •буває, що й перед .м'яким складом пишемо о нпр.: 

щоці, більшості, бджолі, вечорі, а ле ред тверди'м - е: щезu

ти, щедрий, (це и з давнього ь1), кружечок, книжечка, ли~ 

шечко і под. 
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.ПРАВОПИС ПР.ИfОЛОШВОК. 

§ 8. Лодвоєння nриголоdвок 

а) в українській .мові подвоюються приголосівки: д, т, з, 

С, Л, Н, Ч, }){, ІU: 

1) в з·бірних і інших іменниках середнього роду на -я, 

нпр.: приладця, життя, галуззя, волосся, пи:сання, бадилJ1н, 

клоччя, збі}){Жя, ПідляІUІDя, лушпайя (=лушпаййа). Ці приго

ло.сівки подвоюються тільки тоді, коли .перед ними стоїть 

яканебудь голосІвка. Коли ж стоїть nриголосівка, nодвоєнш1 

нема: листя, щастя, підзамчя ... 
2) в кількох чоловічих іменниках: Ілля, суддя; 
З) в кількох жіночих іменниках: стаття, вілла; 

4) ·В оруднику однини жіночих іменни:ків, що .в називнику 
однини кінчаються одною ·зм'якшеною 1приго.~юсівкою (з тих, 

що вище вичислені): мідь - міддю, сіть - сіттю, мазь 

- маззю, вісь - 1віссю, сіль - сіллю, тінь - тінню, піч 

nіччю, розкіІU - розкіІUІUю і под. 

Ці приголосівки подвоюються в оруднику одн. тільки 

тоді, коли перед ними стоїть голоdвка. Коли ж стоїть яка

не'6удь інша пр1иголосівка - подвоєння нема: жовч - жов

чю, шерсть - шерстю, боязнь, боявню і ін. 

Под1воєння немає 1в таких словах: теля, nорося. 

б) Подвоєння приголосівки н бачимо ще: 

1) у наростку -енний для збільшальних прикметників, 
здоровенний, страшенний, численний і под ... 

В деяких випадках - .подвоєння н надає словам різниці 

в значенні, нпр.: нев6лаганий (що 1його не вбла:гано ), а.1е 

невблаганний (що його взагалі не можна вблагати). 
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Подібно ді,ється з іншими того рода прикметниками, як 

нпр.: незліченний, не·сказанний, незміренни1й, не,скінченний і 

ін., де подвоєння н визначає неможливість дії; 

2·) ·В деяких іменниках, ~прикметниках і прислівниках, що 

в них одне н належить до пня а~бо кореня, а друге до нарост

ка -ний, -ній, ник, -ниця, нпр.: сонний, раднній, баштанник, кін

нота, уклінно, письменно і лод. 

в) Інші подвоєні приголосівки 1бачимо: 

І) при збігу однакових 1приголосівок у слові, де одна при

голосівка належить до приростка, а друга до кореня слов~: 

оббити, віддати, ззаду; 

2) при ,з~біІгу однакових притолосівок у словах, де одна з 
них належить до пня, а друга до закінчення: нісся, трясся, по

знайомм·о і ін.; 

3) в окремих словах як ссати, вве.сь, вважати, заввишки; 
ввечері, Ганна, панна, манна, ванна, лляти (,в усіх формах); 

4) в чужих словах, що діставшись до української .мови, не 
затратили подвоєння деяких приголосівок, нпр.: барокко, 

брутто,нетто,донна,галло, осанна; 

5) у чужих власних назвах: Шіллер, Ніцца, Мекка, Тассо, 
Льонrфелло, Шеффілд, rаллія, Мюллер, Андорра, Аннам, Ед

да, Діккенс, ~Марокко, Аллах, Патті, Оттава, Шнніпеr, Цім

мерман, Сі1єрра, Едесса, rаронна, Мілл, Брюссель, і ін., але: 

Мангайм, Гофман ... 

§ 9. Мя'кшення приrолосівок 

а) м~якшення приголосівок зазначуємо з~м'якшальним 

знаком ь. В українській мові м'якшаться такі при.голо.сівки: 

д, т, з, с, дз, ц, н, л, р; зм 1 якшальний знак пишемо: 

І) в кінці слова: жаль, кінь, мазь, стань ... 
2) в кінці ск.11аду перед твердою приголосівкою: батько, 

редька, нудьга, близько, нянька, письмо і ін. 

3) ~перед о, якщо попередня приголосівка (перед о) зи:

мовляється м'яко, нпр.: льох, сьомий, дьоготь, трьох, тьопа

ти ... 
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4) 1пkля л перед іншими при·голосівками: вільний, мель
ник, більший, щільно, Львів, Галька, їдальня, пальцем, сіль

ський, польський ... 

Не пишемо ь по л в групі приголосівок лч, коли те ч по

ходить із н: горілка - горілчаний, Наталка - Наталчин, .гаJl

чин, рибалка - рибалчин; 

5) у закінченнях прикметників - -ський, -цький, -зький 

по с, ц, з: український, козацький, запорозький, вузький, і 

ін.; 

6) в здрібнювальних наростках: -еньний, -есеньний, 

-сіньний, -юсіньний, -еньна, -оньна, -оньно: ма"1енький, милt:

сенький, самісінький, малюсінький, рученька, козаченько, Г·)

лубонько ... 

7) в наростках: -альний, -яльний, -ильний, -їльний: пли

вальний, ~порівняльний, ~правильний, цільний, холодільний, до

їльний; 

8) у прислі1вни~ках: тепереньки, таменьки, тутеньки і ін.; 

9) по приголос. ц в кінці слів: стрілець, хлопець, заєць, 
конець, молодець і т. ін.; 

10) у родовику множини жіночих іменників м'якої ~групи 
(;пісня, .вишня і под.): пісень, вишень, кухонь, друкарень і т. п.; 

11) в наказо·вім способі дієслів: принось, 'Винось, киньте, 
тратьте, сердься; 

12) в З. особі однини й множини дійсного ·способу дієслів 
по т, нпр.: спить, ходить, робить, 1беруть, кладуть, ходят1), 

і т. ін.; 

13) в чужих словах по 1приголосівках н, л, д, с, ц, з, перед 
йотованими голосівками: міньйон, мільйон, 1барельєф, аком

паньювати, адьютант ... 
14) в наро·стках -исьно, -сьно: псисько, хлопчисько, вій

сьно. 

б) Ніколи не пишемо зм'якшального знака ь: 

1) по губних приголосі.вках: б, п, в, ф, м, по ши1плячих: 
ч, ж, ш, щ, дж і по р, на кінці слова а1бо складу: голуб, степ, 

кров, ніж, .піч, нехворощ, ідеш, звір, ко'бзар, косар; 
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2) поміж двома приголосівками~, коли по них стоїть я, є, 
ю, і, ь, нпр.: світ, сміх, цвіт, святий, кkть, сонця, кінський, 

український (хоч у вимові чуємо нь -іньський і т. [J.); 
3) ,поміж подвоєними приголосівками ни, п, дд, ес, і ін; 

пишемо - писання (хоч у вимові чуємо писаньня), стаття, 

приладдя і ін.; 

4) по н перед ч, ш, ж, щ, нпр.: менший, інши1й, тонш1-Ій, 
кінчик, панщина і ін.; 

5) по н перед наростком -ство: селянство, панство, хан
С'ГВО, громадянство, мі1щанство; 

6) у словозмінах, коли ь нема в початковій формі: галка 
- галці, 'балка - балці, грудка -грудці, гуска - гусці. Ко

ли ж у початковій формі є ь, то ·пишемо його ,в інших: Галь
ка - Гальці, дідько - дідьчий, донька - доньчин і под.; 

7) пеоед наростком -ченко, -чук, 1ПО приголосівках (о

крім л): батько - безбатченко, Радько - Радченко - Рад

чук, 1Сенько - ,сенченко - Сенчук, Федько - Федченко --
Федчук, Панько - Панченко - Панчук, але: Галька - Галь

ченко - Гальчук і ін.; 

8) у наростках - -алпо, -илно: держално, мотовИJІно, 

лопатилно і ін.; 

9) в кількох словах на -ский, -зкиА: баский, жаский, бо
язкий, різкий, в~язкий, порски:й ... 

§ 10. Збіг і зміни приголосівок 

а) Перед ч змінюються приголосівки так: 

1) г, з на ж: ватага - ватажчина, дорогий - дорожчий, 

низький - нижчий, брязкати: - бряжчати; 

2') к, ц, на ч: козак - ко.заччина, німець - Німеччина; 

З) х, с на ш (а ш + ч=щ): волох - Волощина, ліс -
ліщина ... 

6) У прізвищах так само: Васька - Ващенко, Онисько 

·-Онищенко ... 
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в) У присвійних приюметниках таких змін немає: Парас

ка - Парасчин, Ганнуська - Ганнусьчин ... 

г) Перед наростками -ство, -ський: 

1) г, ж, з зливають·ся в -зтво, -зький: у,боrий - убозтво, 

пороги - за1порізький, \Париж - паризький ... 
2) к, ч, .ц(ь) зливають·ся в -цтво, -цький: робітник - ро

бітництво, ткач - ткацький, купець .купецтво - купецький". 

З) х, ш, зливаються в -ство, -ський: чех - чеський, това

риш - товариський - товариство, ~птах - птаст,во ... 

r) Інші приголосівки не змінюються: брат - брат·ський 

- 6рат·ст.во, аrент - аrентський, люд - людський, студент 

- студентський - ·студен'Гство і ін. 

д) Групи приголосівок зд, ст змінюють·ся на ждж, щ: 

їздити - їжджу, мастити - мащу ... 

е) У другому (вищому) ступені прикметників і прислів

ників пневе з і ж з наросткоsим - ш (-ший) дають жч: близь

кий - б.1ижчий, дужий - дужчий, а -с і -ш дають -щ: ви

сокий - вищий, красний - кращи1й ... 

Інші приголосівки, 'без змін: м 1який - м'якший, молодий 

-- молодший; 

є) Приподібнення лриголо<:і.вок дзвінких в пись~мі не пе

редаємо; пишемо: просьба. 

ж) Перед приголосівкою ц зберігаемо на письмі первіс

не ж, ч, ш: запорожець - запорожці, дочка - дочці, юшка 

-юшці ... 

з) В деяких ·випадках спрощуємо групи 1приголосівок: 

1) у 1гру;пах жди, зди випадає д: тиждень - тижня; 

2) у групі сти випадає т: напасть - напасник, вість -
вісник. 
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Вийняток: шістнадцять; 

З) у груші стл випадає т: щастя - щастливий - щасли

вий, але часом т задержується: пестливий, кістлявий; 

4) у групі ели випадає л: масло - масний, умисний ... 

и) Групи рг не скорочуємо: торг, борг, але четвер 

(четверга). 

§ 11. Приростни й прийменнини 

ІВ правописі приростків і прийменників треба вважати 

на те, що: 

1) тільки один приросток з- (із) в ~письмі змінюєть·ся на 

с :перед глухими приголосівками: н, п, т, х (легко за1пам'ята

ти в слові нап1таниха або ноптюх), нпр.: снинути, спихати, 

стиха, схопити, іспит і ін. 

Перед усі1МИІ іншими глухими приголосівками приро·сток 

з - не змінюється на с: зшиток, зцідити, зсунути, і ін.; 

2) приростки роз-, без-, від-, над-, об-, і всі інші в письмі 

ніноли (отже й ~перед н, ПІ, т, х) не змінюються: безкостий, 

розхапати, відсіля, обпатрати; 

З) всі ~прийменники: з, без, над, від і ін. в письмі в ніякім 

випадку не змінюються, нпр.: з хати:, з ~поля, без журби, над 

та1блицею, від того і ін.; 

4) у складених прийменниках пишемо з-(із-) з роздіJІ

кою: із-за, ·з-поза, з-посеред, з-над, з-поміж і т. п. 

У:сі інші складені прийменники, де нема з (і.з) пишемо 

вкупі: 1по,за, поміж, посеред і ін. 

§ 12. Наростни. 

1) Наросток -яльн"о, -ильний, -еньний і под. диви § 9 уст. 
6, 7, 8. 

·2) Наростки -енко, -єнко, треба 1відріз:няти від -еньно, 
-енька. Наросток -енко, -єнно вистушає в синівських назвах 
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створених від ~професії !батька, або ймення: Ко,валенко, Бон

даренко, і коваленко, бондаренко, кравченко і ін. Наростки 

-енько, -енька .мають здрібнювальний характер; серденько, 

горенько, Івасенько, Василенько (але: Івасенко, Василенко -
це прізвища), кравченько, коваJ1енько, вовченько і ін. 

3) У наростках -ень, -ець випадає е: парень - парня, ду

рень -- дурня, блазень - блазня, хлопець - хлопця, моло

дець - молодця. 

4) Перед наростком -ин nриголо·сівки r, к, х змінюють

ся на ж, ч, ш: Ольга - Ольжин~ Домаха - Домашин, Любка 

- Любчин. 

5) Не змішувати наростка -иння ,в словах збірного зна

чення (відіменникових): жабуриння, баговиння - з нарост

ком -іння, що вживається в іменниках ·Віддієслівних: ходіння, 
1голосіння, но·сіння ... 

ІВийняток: волосіння. 

б) В наростках прикметників nрисюиних на -ів (-ів по 

·голосівці) і (ї') чергується з о й е (ї) у ,відкрити:х складах: 

Петро - \Петрів - Петрова, Василь - Василів - Василева. 

(Петрів, Василі.в капелюх, Петрова, Василева книжка, під Ма

тієвою хатою). 

7) Так само чергу1ється і з о й е в прізвищах, ·географіч

них назвах на -ів: Іванів - Іванова, .Кравців - Кравцева (не 

.Кравціва): Матіїв - Матіева, Канів - Канева, Киів - Києва, 

Вороньків - !Воронькова ... 

8) У наростку -іж і -інь у відкритому складі і вмінюється 

на е: крутіж - крутежу, гребінь - гре.беня. 

9) У другому ступені прикметникі.в пишемо -іший (а 

не -ійший): миліший, сильніший ... 

10. Слова типу далечінь .відміняються: далечінь, далечиніt 
далечині, далечінь, далечінню, в далечині. 

Про -щий, -жчий - Диви §10. е. 
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§ 13. Прикметники 

Серед ,прикметників, що мають перед закінчення:м наро

сток -н, частина вживається ~з закінченням -ній, а також -ний. 

Частина ·за новим .правописом мусить іти за твердою гру· 

пою: безбожний, безладний, безпорадний, rбезробітний, ве

Jшчний, відповідни:й, господарний, довічний, заможний, 

книжний, набраний, модний, отрутний, .майстерний, попе

речний, природний, продажний, рідний, тотожний, тогобіч

ний і т. ін. 

Деякі 1мають подвійні форми; народний і народній, са

мітни:й і самотній і под. Інші мають -ній і це -ній є завжди: 

без наголосу (,в сумнівних виrпадках рішає словник). 

§ 14. Дієприкметники 

З дієприкметників в українській мові найчастнш 

дієприк,метники на -ний, -на, -не і рідше. вживані на -тий, -та, 

-те; 

1) діе~приюметники на -тий бувають із тих ді€Слів, що 

мають і дієйменнику перед -ти голосівку або р, що належать 

до кореня: кути -- кутий, ~бити - битий, тріти - грітий, від

тяти - ·Відтятий, але є вийнятки: даний, знаний, придбаний". 

2) ді1є1слова з наростком -н- (-ну-) мають у дієприкметни

ках -ний і -тий: кинений, усунени:й, вернений (побіч: кину

тий, усунутий тощо); форми на -тий вживають у нас рідко. 

§ 15. Займенники 

1) Займенники особові: він, вона, вони та зворотний від
мінюемо так: він, ~його, йому, на ньому, нім, йому); вона, її, 

їй, її (до неї), в ній (їй); вони, їх, їм, ними Оми), 'В НИ'Х (їх); 

2) Займенники вка:зівні: той, того, тому, тим, на тому 

(тім), ~цей, цього, цьому, .цим, на цьому (цім); ця, цієї, цій, 

цю, цією, на цuй; так само відміняється займен.: та; 

З) Займенники присвійні: мій,. мого, моєму; так само: 

твій, свій - свого, т.вого (так ·само: ввесь - 'Всього). 

4) Займенники питальні: чий, чийого, чиєму, чиїм, на 
чиєму (чиїм); чия, чиєї, чиї~й, чию, чиєю, на чи.їй ... 
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5) сам може мати в наз. мн. самі і сами; 

б) складені займенники відмінюються в основній части

ні: хтось, ногось - но мусь - ним сь і ним ось . . • так само: 

щось, чийсь, нотрийсь - чийогось, нотроrось, чиїмось, но

тримсь (-мось) ... деяний, деяного, на деяних і т. д. 

7) усі інші займенники: наш, ваш, кожен, жаден, всякий, 
інший, інакший - відмінюються як ~прикметники. 

ПРИМІТ1КА: Після всіх прийменників наголос перехо

дить з останнього складу на перший у таких займенниках: 

з усього, за мене, з тебе, на себе, з й6го, у неї, біля к6го, від 

т6то, ч6го, цього, усь&го і т. д. Але коли таки1й зай.менник 

належить не від ~прийменника, то іЙ наголос не \Переходить: 

до йоr6 хати. 

§ 16. Числівнини 

1) числівник один, одна, одно (одне) відміняється так, 
як займенник той, та, те, отже: одного, однієї і т. д. 

2) числівник два відміннється так: два, двох, двом, дво
ма, на двох; 

3) числівник три, чотири: трьох, трьом, трьома, в трьох, 
чотрьох, чотирьом, чотирма, на чотирьох; 

4) ЧИСЛі!ВНИК П'ЯТЬ: rП'ЯТЬОХ, П~·ЯТЬОМ, л'ЯТЬО.Ма, На П'Я~ 

тьох; 

5) так само як п'ять відміняються.: шість, дев'ять, десять, 
одинадцять ... аж до двадцять, тридцять ... аж до дев'ят
десят; 

6) форма ~п'яти в родовику вживається пОІбіч п'ятьох, а
ле рідше; 

7) у числівниках: одинадцять, дванадцять і ін. пишемо 

д: двадцять, тридцять і т. п. 

8) ~пишемо шkтнадщять (а не шkнацять); шістдесят; 
9) ·складені числі·вники на означення сотень - двісті (не 

"двіста") ,триста, чотириста, ІІІ'ятсот і ін. - відмінюються, 

роЗJпадаючи1сь: двох сот, 1п'яrгьом ~етам, чотирма ·стами і т. ін., 

але частіш не відмінюємо: ~без шkтсот ду~ш, з п'ятсот людь

ми ... 
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10) числівник сорон і сто маюrгь в род. дав. і мі-сц. закін
чення -а: група з сорока людей ... В оруд. пишемо сорокома 
а'бо сорокма, стома; 

11) у числівниках ·складених відмінюється тільки остан-
нє слово: чотириста сімдесять вісім тисяч, шістсот п'ятде

сят дев'ятьох марок. 

12·) числівник тисяча - жіночого роду. Відмінюєть·ся як: 

чаша, туча, стужа; 

13) числівники рядові: перший, другий, п'ятий і ін. від

мінюються як тверді прикметники, але третій, як хатній (от

же як м'які прикметники). По числівниках рядо1вих, напи·саних 

арабськими цифрами, кладемо крапку І. 2. З. - (перший, 

други,й, третій ... ) ; по написаних римськими цифрами мож
на крапки не давати; 

14) у дробових числівниках відмінюємо кожну частину: 
дві третіх, одної ~п'ятої, п'ятьом сьомим і т. д.; 

.15) числ. ~півтора, ~півтори (ж. р.), ІПі.вп'ята, півтораста 

і ін. не відмінюються. 

16) Запам'ятати: шостий (хоч: шести), сьомий (хоч: се
ми, пор. § 7). 

§ 17. Складені слова 

Тут треба розрізняти, до якої частини мови належить 

перше с.11ово. 

1) Прикметники сполучають·ся виключно голосівкою о: 
культурно-освітній, сільсько-господарський . . . Сюди не від
носиться дру.гий ступ., що ополуча'€ть·ся голосівкою е нпр.: 

вищеназваний ... 
2) ~Коли ж першою частиною буде йменник, то по ши

плячих ч, ж, ш, маємо о: душогуб, грошолюб, мишолов ... 
(вийняток: очевидний). 

З) Після под.воєної м'якої при.голосівки та й ополучною 

голосівкою ·буде є: життєдайний, краєзнавство, воєвода ... 
4) по інших приголо·сівках у м'яких пнях іменників бу

ває то е (1по л, р, ц), то о: землемір, мореплав, лицемір, а.1е: 

конокрад, козолуп, свинопас і т. ін.; 
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5) числівники один, два лучаться толосівкою о: одноден
ний, двотижневик; 

'6) числівники три, чотири - голосівкою и: триніжок, 

триз~б, чотирискладовий ... 

§ 18. Разом - окремо 

а) Разом пишемо: 

1) ся, му ,3 дієсл·овом: вчуся, 6итиму; му кладемо перед 

ся: каятимуся; 

2) приро·стки у таких прислівниках: поперше, подруге, 
потретє ... 

З) аби-, ~будь-, -небудь, де-, як-, що-що: абихто, абиде, 

.абияк, хтdбудь, кудибудь, дехто, нкбудь, якнайкращий, що

найбільший, щодня, щороку, щотижня, абощо, то.що, поки

що; 

4) ополучники що1б, якби, якщо, і ін.; 

5) українські закінчення до неукраїнських слів: у Times-i, 
6) приростки ,з іменниками і ін., якщо вони мають зна

чення прислівникове: укупі, дагори, відсьогодні, якщо, яК'би, 

абищо. 

6) приростки з іменниками і ін., якщо вони· мають зна

чення прислівникове: укупі, догори, відсьогодні, якщо, якби, 

а6и:що. 

В сумнівних випадках рішає словник. 

6) З розділ кою пишемо: 

1) такі складені ·слова як: люби-мене, раз-у-раз, хлі·б

сіль, ді1ви'Ч-·вечір, будь-що-'будь, сільсько-господарський, 

історично-філологічний і ін.; 

2) приростки в таких випадках: по-нашому, 1110-україн
ському, по-·своєму, по-німецькому і ін.; 

3) з-над, з-поміж (ди1ви § 11, 4.); 
4) деякі інші формальні слова (час'Гки): ось-як, он-як, 

от-який, будь-який (але: який~будь - разом); 

5) укра1їнські закінчення до неукраїнських <:лів: у Times-i, 
у Zeitschrift-i. 
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в) Окремо пишемо: 

І) перечення не, коли воно ви.зна чає за.перечення: не до

бачаю, не має, не читає, але: немає (прислі.вник = нема), 

недобачає (тут не належить до ді1є-сло.ва); 

2·) бо, но, таки, то, 1би, 6, ж, же: би же по mри:голосівці, 
б, ж, по голосівці; 

З) ,прийменники з іменниками: у ,купі, до гори, як що, 

до речі, до вподо·би, а1бо що. 

§ 19. Великі - малі букви 

Великою буквою починаємо: 

1) речення 1по крапці, питальнім rй окликовім ана~ку та 

по двокрапці з лапками; 

2) на:зви свят: Різдво, йордан, Великдень; 

З) назви святих: Ісус Христос, ~Бог, Богородиця, Спаси

тель; 

4) географічні й топографічні назви: частин ·світу, ·краї.в, 
держа.в, міст, сіл, рік, озер, морів, остроЩf. ін., нпр.: Евро
па, Азія, Україна, Німеччина, Київ, Харківщина, Дніпро, Чор

не море, ,Крим, Канада, Америка й· ін. 

5) власні ймення й прізвища: осіб, звірят, речей, божеств, 
небесних тіл .j. ін.: Шевченко, Стефаник, Іван, Леся, Брисько, 
1Бровк~рко, 1Ка.мінь Доввуша, Див, Перун, Зевес, Гефест, 
Марс, Сатурн, Великий \Віз; 

6) назви газет, творів, устано,в, видавництв тощо_: Укра
їнський Вісник, Шлях Молоді, Кобзар, Каменярі, Чорна рада, 

Маслосоюз, Наукове Товариство ім. Т. 1Шевченка, Рідна 

Школа, Просвіта, В-во !Пробоєм, Наукова Бі'6ліотека, Укра

їнська !Вільна Академія Наук, Український іВільний Універси

тет і ін. 

7) ~присвійні прикметники від власних імен та прізвищ:/ 
Шевченкові роковини, Франкові повісті, Стефаникові поста

ті, Іванова хата; 
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8) Іменники й займенники О·сіб, що до них пишемо: Висо
кодостойний Пане Професоре, Докторе, Інженере, Дирек

торе! ·Спасибі Вам ва Ваш ... 
Здоровлю Вас і Ваших ІБатьків і 'ВСЮ Вашу Рідню .... 
Власні назви народів пише:Мо малою буквою: українці, 

англійці, канадійці, американці, німці, італійці .... 
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ПРАВ'ОПИС ВІДМІ,НІОВАНИХ СЛІВ 
§ 20. ЗРАЗКИ ВІДМІНИ йМЕННИКІВ 

А. Іменнини чоловічого роду 

а) т в е р д а ·в і д м і н а б) м 1яка відміна 

І. Н. брат 
2. Р. брата 
3. Д. братові 
4. З. брата 
5. К 6рате! 
6. О. братом 
7. М. (в) 6ратові 

І. Н. брати 
2. Р. братів 
3. Д. братам 
4. З. братів 
5. К брати! 
6. О. братами 
7. М. {в) братах 

в) .мішана 

І. Н. грач 
2. Р. грача 
3. Д. грачеві 
4. З. грача 
5. К грачу. 
6. О. грачем 
7. М. ~грачеві 
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ОДНИНА 

·сніп зять 

1сrюпа зятя 

снопові зятеві 
сніп зятя 

снопе! зятю! 
снопом зятем 

снопі, -ові зятеві 

МНОЖИНА 

снопи зяті 
,снопів знтів 
снопам з,ятя,м 

снопи зятів 
снопи! зяті! 
снопами зятями 

СНО1ПаХ зятях 

відміна r) в ід.мін а 

ОДНИНА 

скляр 

скляра 

скляреві 
скляра 

скляре! 
склярем 

скляре.ві 

старо.ста 

старости 

·ста тосту 

старості 
старосто! 
старостою 

старості 

край 
1краю 

краєві 
край 
краю! 
краєм 

краю, -ї 

краї 
краї1в 
краям 

краї 
краї! 
краями 

краях 

на -а, -я 

суддя 

судді 
судді 
суддю 

судде! 
суддею 

~судді 



1. Н. грачі 
2. Р. грачі1в 
3. Д. грачам 
4. З. грачів 
5. К. грачі! 
б. О. грачами 
7. М. грачах 

МНОЖИНА 

склярі 
склярів 
склярам 

.СJ<Л:Ярів 
склярі! 
склярами 

,склярах 

старос'fи 

старостів 
старо·стам 

старостів 
старости! 
старостами 

сrаростах 

судді 
суддів 
суддям 

·суддів 
судді! 
суддями 

суддях 

Як брат :відміняються: сват, дід, ~пан, ко.зак, кум, гетьман, 
rПаІВло, Шевченко й ін. 

" зять 

" сніп 

" край 

" грач 

" скляр 

" староста 

" суддя 

" 

" 

,, 

" 

" 

" 

суд, скарб, по·піл, посту.п, уряд, час і 
ін. 

: учень, учитель, дурень, хлопець, князь 
і ін. 

: лій, гні1й, звичай, опокій, напій, уро
жай і ін. 

багач, рубач, ~погонич, сторож, rгріш 
(р. мн. грошей) і ін. 

шко.ч:яр, rоляр, каменяр, цегляр і ін. 

владика, папа, воєвода, зайда, Квітка 
й ін. 

: ~п'яниця, те-еля, перебендя, Гамалія й 
ін. 

r) .п р и к м е т н и к о в а ,в і д м і н а 
(іменники на -ів, -ин, -їн) 

1. Н. Київ 
2. Р. 1Ки·єва 
3. Д. Києву 
4. З. ,Киів 
5. К. :Києве! 
б. О. Києвом 
7. М. (в) Києві 

ОДНИНА 

Івані,в 
Іванова 
Іванову 
Іванова 
Іванове! (і-в!) 
Івановим 
Іванову, -і 

Павлишин 
Па1влишинів 
Пав.,11ишинові 
П а·влиш и на 
ПавJшшине ! 
Павдишином 
Пав.11ишині, -ові 
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І. Н. 
2. Р. 
3.Д. 
4. з. 
5. к. 
6.0. 
7.М. 

МНОЖИНА 

Іванови 
ІваноІВих 
Івановим 
Іванових 
Івано:ви! 
Івановими 
Іванових 

Павли шини 
Павлишинах 
Павли шинам 
ПавлишиніІВ 
Павли шини! 
Павли шинами 
Павли шинах 

За цими зразками відміняються прізвища й мkцеві на

зви на -ів, -їв, -ин, -їн, нпр.: Петрів, Кравців, Харків, Канів, 

Миколаїrв, Ба1бин, Лук'їн, Маріїн і ін. 

Б. Іменники жіночого роду 

а) тверда відміна б) .м'яка від:міна 

ОДНИНА 

1.Н. хата земля наді·я 
2.Р. хати землі надії 
3.Д. хаті землі надії 
4. -з. хату землю надію 
5.К хата! земле! надіє! 
6.0. хатою землею надією 
7.М. в хаті в землі в надії 

МНОЖИНА 

1.Н. хати ае.млі надії 
2.Р. хат (-ів) земель надій 
3.Д. хатам землям надіям 
4. з. хати землі надії 
5.К хати! землі! надії! 
6.0. хата.ми зе:млями наді1ЯМИ 
7.М. ·в хатах в ·землях в надіях 
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в)мішана відміна В) П р И Г О Л О ·С і В К О В а В. 

ОДНИНА 

І. Н. межа ніч мідь повість 
2.Р. межі ночі міді повісти 
З. Д. межі ночі міді ловkті 
4. З. межу ніч мідь повість 
5.К меже! ноче! м.іде! повісте! 
6. О. межею ніччю міддю по·вістю 
7. М. в межі ІВ ночі в міді в повісті 

МНОЖИНА 

І. Н. межі ночі міді пові·сті 
2. Р. меж ночей мідей ~повістей 
З. Д. меіЖам ночам м.ідям ПО'БіСТЯМ 
4. З. межі ночі міді повісті 
5. К :межі! ночі! міді! пов:істі! 
6. О. межами ночами мідями повістями 
7. М. в межах в ночах в мідях в ~повістях 

Як хата відміняються: липа, риба, жінка, баба, мама, Укра
їна й ін. 

" земля 

" надія 

" межа 

" ніч 

" мідь 

" повість 

" 

" 

" 

" 
" 

" 

суниця, доля, доня, вівця, бабуся, не
діля, Маруся й ін. 

сім'я (Р. ,мн. сімей і сім'ї·в), армія 
Англія, Італія й ін. 

йменники на -жа, -ча, -ша, -ща: рожа, 
круча, душа, гуща й ін. 

річ, 1піч, поміч і ін. 

сіль (Р. од. соли) осінь (Р. од. осе
ни), Русь (Р. одн. Руси). 

користь, ·ЗЛЇ·СТЬ, смерть, кість, (0. МН. 

кістьми) 1й ;ін. 
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Іменник мати відміняється: 

Н. мати 
Р. матері 
Д. матері 
З. матір· 
К. мати! 
О. матір'ю 
М. в матері 

матері 
матерей, (-ів) 
матерям 

матері 
матері! 
матерями 

ІВ матерях 

В. Іменники середнього роду 

а) т в е р да в ід м і н а в)-м'яка відміна 

1. н. село 

2. Р. села 
3.Д. се.1у 

4. З. ·село 

5. к. село! 
б.О. -селом 

7.М. •В селі 

1. н. села 
2.Р. сіл 
3.Д. ·селам 

4. з. ·села 

5.К села! 
б.О. селами 

7.М. в селах 

в)м і ш. в ід. 

1. Н. ложе 
2. Р. ложа 
3. Д. ложу 
4. З. ложе 
5. К. ложе! 
б. О. ложем 
7. м. в ложу 
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ОДНИНА 

мkце 
мkця 
місцю 
місце 
місце! 
місцем 
в місці 

МНОЖИНА 

мkцЯ 
мkць 
місцям 
місця 
місця! 
місцями. 
в місцях 

весілля 
весілля 
весіллю 
весілля 
весіЛJ1я! 
весілля.м 
в весіллі, -ю 

весілля 
весіль 
~весіллям 
ве·сілля 
весілля! 
весіллями 
в весіллях 

г) 'при го л о сі в ко ва .в ід м ін а 

ОДНИН~ 

ім'я ягня лоша 

імени я.гняти лошати 

імені ягняті лошаті 
ім'я 1ЯІГНЯ лоша 

ім~я! я·гня! лоша! 
ім'ям ягням лошам 

в імені в ягняті в лошаті 



МНОЖИНА 

І. Н. ложа імена ягнята 

2. Р. лож імен ягнят 

З. Д. ложам іменам ягнятам 

4. З. ложа імена ягнята 

5. К. ложа! імена! ягнята! 
6. О. ложами іменами ягнятами 

7. м. в ложах в іменах в ягнятах 

І. Н. лошата 

2.Р. .лошат 

3.Д. лошатам 

4.3. лошата 

5. к. лошата! 
б.О. лошатами 

7.М. в лошатах 

Як село відміняються: вікно, молоко, решето, слово, діло, 
·військо й ін. 

" місце " 

" весілля " 

"ложе " 

" ім'я " 

" ягня " 

"лоша " 

серце, .поле, море й ін. 

зілля, життя, обличчя, Запоріжжя, 
теж: листя, подвір'я, пір'я, полум'я, 
·безхліб'я й ін. 

віче, ·прізвище, явище, пле'Че, (Мн.: 1. 
плечі; 2. !плечей і пліч; З. плечам; 
6. плечами й ~плечима; 7. на плечах) 
й ін. 

тім'я, сім'я, плем'я, вим'я, рам'я і ін. 

ка'Ченя, теля, поро·ся, хлоп'я, дитя 
(мн.: І. діти; 2. дітей; З. дітям, 6. 
дітьми; 7. в дітях) й ін. 

курча, індича, ді1вча, княжа, небожа й 
ін. 
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§ 21. ЗРАЗКИ ВІДМІНИ ПРИКМЕТНИКІВ 

Чоловічий р. Жіночий р. Середній р. всі роди 

І. Тверда відміна 

ОДНИНА МНОЖИНА. 

І. Н. добрий добра добре добрі 
2. Р. доброго до'брої доброго добрих 
З.. Д. доброму до-брій доброму добрим 
4. З. доброго добру добре добрих 

(діда) (діді1в) 
добрий Д()брі 

(хлі1б) (хліби) 
5. К. до:брий добра! добре! добр1і! 
6. О. до'брим доброю до:брим до-б рими 
7. М. в до·брій, добрій дО'брім, в добри1х 

-ому -ому 

2. М'яка відміна 

І. Н. синій синя СИ'Н€ сині 
2. Р. синього синьої ·СИНЬОГО синіх 
З. Д. ·синьому синій синій синім 
4. з. синього синю синє синіх (дідів) 

(діда) 
синій ·сині 
(папір) (папери) 

5. К. синій! синя! синє! 
., 

СИНІ. 

6. О. синім синьою синім синіми 
7.М. в .синім, в ·синій в синім, в синіх 

-ьому -ьому 

Як добрий відміняються: твердий, милий, великий, Са1гайдач
чни1й, Підгайний і ін. 

" синій 
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" останній, ~пізній, середній, літній, 
теж числівник: третій і ін. 



§ 2'2. Ступенювання прикметників 

А. В и щ и й с т у п і н ь : 

1. наросток -ший, -ша, -ше: старий: ·старший, старша, 
старше; 

легкий: легший, легша, легше; 

дешевий: дешевшИІй, дешевша, 
дешевше й ін. 

2. наросток -і ший, -іша, -іше: сильний: ·сильніший, сильніша, 
сильніше. 

3. 

4. 

милий: миліший, миліша, милі
ше й ін. 

-(ж)чи-й, -(ж)ча, -(ж}че: вузький, вужчий, вужча; 
вужче. 

·бли.зький: ~ближчий, ближча, 
ближче; 

низький, нижчий, нижча, 
нижче. 

-щий, -ща, -ще: високий: вищий, вища, вище; 

5.неправильне ступенювання: гарний: кращий, краща, краще; 

добрий: лі·пший, кращий; 

·великий: 6ільший; 

малий: менший; 

~поганий: злий; гірший. 

Б. Н а й в и щ и й с т у п і н ь : 

приросток наА- (доданий до прикметника в вищому ступ
ні): найстарший, найсильніший, найвуж
чий, найвищий, найлі1пший, найкращий 
і т. д. 

Пор. іще § 10, уступ е, § 12, усту,п 9. 
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§ 23. ЗРАЗКИ ВІДМІНИ ЗАИМЕННИКІВ 

1. Особові займеннини 

ОДНИНА 

1. н. я ти він вона воно 

2. Р. мене тебе його її його 
до нього до неї до нього 

3. Д. мені тобі йому їй йому 
4. З. мене тебе його її його 

за нього за неї за нього 

5. к. я! ти! 
б. О. мною тобою ним нею ним, 

7. М. в мені :в тобі в нім, ньому в ній в нім, ньому 

МНОЖИНА 

1. н. ми ви вони 

2. Р. нас ІВЗ-С їх 
3.Д. нам вам їм 
4. З. нас вас їх 
5. к. ми! ви! 
б.О. нами вами ними 

7.М. в нас в вас в них 

· 2. Зворотний займеннин 

на всі три роди й на обидва числа: себе, собі, себе (теж: -ся), 
собою, в собі. 

1. Н. мій 
2. Р. мого 
з. Д. моєму 
4. з. мого, мій 
5. К. мій! 
б. О. моїм 
7. м. в моїм 

моєму 
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3. Присвійні займеннини 

ОДНИНА 

моя моє 

.моєї мого 

моїй моєму 

мою моє! 
моя! моє! 
моєю моїм 
в моїй в моїм 

моєму 

МНОЖИНА 

мої 
моїх 
моїм 
моїх, мої 
мої! 
моїми 
в моїх 



ОДНИНА МНОЖИНА 

1. Н. наш наша наше наші 
2. Р. нашого нашої нашого наших 

3. Д. нашому нашій нашому нашим 

4. З. нашого нашу наше наших 

наш наш~ 

5. К. наш! наша! наше! наші! 
6. О. нашим нашою нашим нашими 

7. М. в нашім :в нашій в нашім в наших 

нашому нашому 

Як мій: відміняють·ся: твій, твоя, твоє; сві1й, своя, своє; 
" наш " : ваш, ваша, ва1ше. 

Займенник їхній ~відміняється як м'які прикметники. 

4. ВназівнІ займеннини 

ОДНИНА МНОЖИНА 

1.Н. цей uя це ці 
2. Р. цього ці,еї цьоrrо ЦИХ 

3. Д. цьому ц.ій цьому цим 

4. З. цього цю це цих 

цей ці 
6. О. цим цією ЦИМ ЦИ·МИ 

7. М. в цім в цій в цім В ЦИХ 

цьому цім 

ОДНИНА МНОЖИНА 

1. н. той та того т.і 
2. Р. того тієї те тих 

3. Д. тому тій тому тим 

4. З. того, ту те тих 

той ті 
6. О. тих тією ти.м тими 

7. М. в в тім в тій в тім тих 

тому тому 

Як цей відміняютІ)СЯ; сей, ся, .се. Займенники: сам, сама, саме 
і такий, так, таке відміняються як тверді прикметники. 



1. н. 
2.Р. 
3.Д. 
4. 3. 

б.О. 
7.М. 

5. Питальні займенники 

ОДНИНА 

чий? чия? чиє? 
чийого? чиєї? чийого? 
чи1йому? чиїй? чийому? 
чийого? чию? чиє? 
чий? 
чиїм? чиєю? чиїм? 
в чиїм в чиїй? в чиїм? 
чийому? чийому? 

1. н. 
2. Р. 
3.Д. 
4. з. 
б.О. 
7.М. 

ОДНИНА 

хто? 
кого? 
ко.му? 
кого? 
ким? 
в кім? 
кому? 

що? 
чого? 
чому? 
що? 
чим? 
в чім? 
чому? 

МНОЖИНА 

чиї? 
чи.їх? 
чи·ї:м? 

чиї? 
чиїми? 
в чиїх? 

Займенники: котрий, .котра, котре? та ·який, яка, яке? відмі
няються як тверді прикметники. 

6. Відносні займенники 

За1йменник хто, що відміняється ·як вище 5.; інші як тверді 
прикметники. 

7. Неозначені займенники 

Займенники ·складені: хто(не)~будь, що(не)1будь); хтось, 
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щось; дехто, дещо й т. п. відміняють 
тільки складову частину хто, що за 
зразком ~під 5.; інші - як тверді прик
метники. 



1. Н. увесь 
2. Р. усього 
3. Д. усьому 
4. з. усього, 

}'ІВеСЬ 

6. О. усім 
7. М. в усім, 

усьому 

8. Означені займенники 

ОДНИНА 

уся 

усієї 
усій 
усю 

уеї>єю 
в усій 

усе 

усьо;го 

усьому 

усе 

усім 
в усім 

МНОЖИНА 

усі 
усіх 
усім 
усіх, у1сі 

усіми 
в усіх 

УВА~Г А: Назвук (початок слова) може з мінятися: ввесь, 
вся, все. 

Займенники: кожний, кожна, кожне та інший, інша, інше від
міняються як тверді ~прикметники. 

9. Заперечні займенники 

Займенники: ніхто, ніщо 'Відміняють·ся ·як хто, що, пор. 5.; 
нічий, нічия, нічиє як чий, пор. 5.; інші - як 
тверді прикметники. 

lllop. іще § 15. 

§ 24. ЗРАЗКИ ВІДМІНИ ЧИСЛІВНИКІВ 

1. Кількісні (головні) числівники 

1. Чоловічий рід Жіночий рід Середній рід 

1. н. один одна одне, одно 

2. Р. одного ОдНі1ЄЇ одного 

3. Д. одному одній одному 

4. з. ОДНО'ГО одну одне .~. 

одне 

6. о. одним одні,єю одним 

7. м. ·в однім в одній в однім 
одному одному 
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Чол. і сер. рід Жіночий рід На всі три роди 

1. н. два дві двоє 

2. Р. двох двох ДВОХ (дво їх) 
3. Д. двом двом двом 

4. з. два дві двоє (двоїх) 

6. о. двома двома двома 

7. м. в двох в двох в двох 

1. н. три чотири п'ять 
2. Р. трьох чотирьох п'ятьох 
З. Д. трьом чотирьом п'ятьом 
4. з. трьох чотирьох п'ятьох 

три чотири п'ять 
6. о. трьома чотирма п'·ятьма 
7. м. у трьох в чотирьох в п'ятьох 

1. н. шість сім вkім 
2'. Р. Ші·СТЬОХ сімох вісьмох 
3. Д. шістьом сімом вісьмом 
4. з. шістьох сімох вісьмох 

шість сім :вісім 

6. о. шістьома сімома вісьмома 
7. м. в шістьох в сімох в вісьмох 

Замість п'ятьох, шістьох, сімох, вісьмох ... можна юки-
1вати. п'яти, шести, ·сьоми, во·сьми ... 

Числівники: сорон, де.в'яно·сто, -сто відміняються, прий.маю
чи закінчення ·а, а до орудного ·відмінка ще й 
й такі як сорон(о)ма й стома. 

Пор. іще § 16. 
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2. п о р я д к о в і ч и с л і в н и к и 

відмінюються як 'Відповідні тверді прикметники, за вийнят
ком числівника третій, третя, третє, що відміня€ться як 
синій. 

І. ос. несу 
2. ос. несеш 

3. ос. несе 

І. ос. несемо 

2. ос. несете 

3. ос. несуть 

§ 25. ЗРАЗКИ ВІДМІНИ ДІЄСЛІВ 

Перша дієвідміна (е, є -відміна). 

Д і є с л о в о нести 

ОДНИНА 

я ніс, несла несло буду нести-нестиму 
ти ніс, несла, несло будеш нести -нести

меш 

він ніс, вона несла, буде нести-нестиме 
воно несло 

МНОЖИНА 

ми несли 

'ВИ несли 

вони несли 

'6удемо нести -
нестимемо 

будете нести -
нестимете 

-будуть нести -
нестимуть 

r) Давноминулий час 

І. ос. я ніс був несла :була, несло ми несли були 
було 

2. ос. ти ніс був несла була, несло ви несли були 
було 

3. ос. 1він ніс був вона несла була, вони несли· були 
воно несло було 
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Умовний с1посіб 

ОДНИНА 

а) 

1. ос. я ніс би, несла б, 
несло б 

2. ос. ти ніс би, несла б, 
несло б 

З. ос. він ніс би, вона 
несла б, воно не,сло б 

6) 

я ніс 1би був, несла б бул.а, 
несло б було 

ти ніс ·би був, несла б була, 
несло б було, 

він ніс би був, вона несла б 
була, воно несло б було 

МНОЖИНА 

1. ос. ми несли б 
2. ос. ви несли б 
3. ос. вони несли б 

ми несли б були 
ви несли б були 
вони несли б були 

Н а к а з о в и й с ·п о с і б 

ОДНИНА 

2. ос. неси! 
3. ос. хай несе! 

МНОЖИНА 

1. ос. несім( о)! 
2'. ос. несіть! 
3. ос. хай не·суть ! 

Дієприкметники 

а) теперішнього часу діяльного стану: несучий несуча, 
несуче. 

б) минулого часу страдального стану: несений, несена, 
несена. 

Дієприслівники 

а) теперішнго часу: несучи 
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Д і є с л о в о: знати 

а) Тепер. ча·с б) Минулий час в) Майбутній час 

ОДНИНА 

1. ос. знаю я знав, знала, знало буду знати -
знатиму 

2. ос. знаєш ти знав, знала, знало будеш знати -
знатимеш 

з. ос. знає він знав, вона знала, буде знати -
воно знало знатиме 

МНОЖИНА 

1. ос. знаємо ми знали ·буду знати - знати-
ме мо 

2. ос. знаєте ви зна.чи будете ·знати - зна-
ти мете 

З. ос. знають ~вони знали будуть знати - зна-
ти муть 

в) Давноминулий час: я знав був, знала була, знала було ... 

Умовний ·спосіб: а) я знав би, знала 6, знало б ... 
·б) я знав би був, знала б була, знало б 

було. 

Наказовий спосіб: знай! хай знає! знаймо! зна.йте! хай 
знають! 

Дієприкметники: а) тепер. часу діяльного стану: знаючий, 
знаюча, знаюче 

б) :минул. часу ·страдального стану: зна
ний, .знана, знане. 

Діє.прислівники: а) те,пер. часу: знаючи; 
'6) мину л. часу: знавши 

41 



Друга дієвідміна (и, ї -відміна) 

Д є с л о в о хвалити 

а) Тепер. час 

1. ос. хвалю 

2. ос. Х'Валиш 

3. О·С. хвалить 

1. ос. хвалимо 

2. ос. хвалите 

б) Минулий час 

ОДНИНА 

я хвалив, хвалила, 

хвалило 

ти хвалив, хвалила, 

хвалило 

він хвалив, вона хва
лила, воно хвалило 

МНОЖИНА 

ми хвалили 

ви хвалили 

в) Майбутній час 

буду хвалити -
хвалитиму 

будеш хвалити -
хвалитимеш 

буде хвалити -
хвалитиме 

будемо хвалити -
хвалитимемо 

будете хвалити -
хвалитимете 

3. ос. ХІВаЛЯТЬ вони хвалили 1будуть хвалити -
хвалитимуть 

r) Давноминулий ча'с 

ОДНИНА 

1. ос. я хвалив Ібув, х~валила була 
хвалило було 

2. ос. ти хвалив 1був, хвалила була, 
хвалило було 

З. ос. він хвалив був, вона х~валила 
була, воно :хвалило було 
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МНОЖИНА 

ми хвалили, були 

ви хвалиІЛи були 

вони хвалили були 



Умовний спосіб 

ОДНИНА 

а) 
1. О'С. я хвалив 6и, хвалила б, 

хвалило б 
2. ос. ти хвалив би, хвали

ла 6, хвалило б 
3. ос. він х~валив би, вона 

хвалила б, воно хвали
ло б 

б) 
я хвалив би був, хвалила б 

1була, хвалило 6 було 
ти хвалив би був, хвалила б 

~була, хвалило б було 
він хвалив би був, вона хва

лила б була, воно хва
лило б було 

МНОЖИНА 

1. ос. ми· хвалили б 
2. ос. ви хвалили б 
3. ос. вони хвалили б 

Нак а з о в и 

ОДНИНА 

2. ос. хвали! 
3. ос. хай хвалить! 

й 

ми хвалили б були 
ви хвалили б були 
вони хвалили б були 

с п о с і б 

МНОЖИНА 

1. ос. хвалім( о)! 
2. ос. хваліть! 
3. ос. хай хвалять! 

Дієприкметники 

а) те~перішньо·го часу діяльного ·стану: х1валячий, хваляча, 
хваляче 

б) минулого часу страдального стану: хвалений, хвалена, 
хвалене 

Дієприслівники 

а) теперішнього часу діяльного стану: хвалячий, :юваляча, 
хваляче 

б) минулого часу ,страдального стану: хвалений, хвалена, 
хвалене 
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Дієприслівники 

а) теперішнього часу: хвалячи; б) минулого ча,су: х,валивши: 

д і є с л о в о доїти 

а) Т е п е р. ч а ·с: дою, доїш, доїть, доїмо, доїте, доять. 

'б) М и н у л и й ч а с: до'ів, доїла, доїло, доїли 

в) Ма й 6 утн і й час: ·буду доїти -доїтиму, будеш доїти 
- доїтимеш ... 

г) Да ·в ном ин у ли й ч ас: до:ів •був, доїла 6ула, доіло 
6уло ... 

Ум овни й сп ос і б: а) я доїв би, ти дої.11а б, воно 
доїло 6; 

б) я доїв би був, ти доїла б була, 
воно доїло б було ... 

Нак а з овий сп ос і б':' ді1й, хай доїть! діймо! дійте! хай 
доять! 

Д і є п р и к м е т н и к и: а) теперішнього часу: доячий, 
дояча, дояче 

б) ·страд. минулого часу: доє
ний, доєна, доєне 

Ді є п ри ·Сл і в ни ки: а) теперішнього часу: доячи; 
б) минулого часу: до ївши. 
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Третя дієвідміна ( си- відміна) 

Д і є с л о ва: дам, їм 

а) Тепер. час 

1. ос. дам*), їм 

2. ОС. да1СИ, ЇСИ 

3. ос. дасть, їсть 

І. ос. дамо, їмо 

2. ос. дасте, їсте 

З. ос. дадуть, їдять 

б) Минулий час 

ОДНИНА 

я дав, дала, дало, їв, 
їла, їло 

ги дав, дала, дало, їв, 
ї.1а, їло 

він да1в, вона дала, 
воно дало, їв, їла. 
їло 

МНОЖИНА 

в) Майбутній час 

буду їсти - їсти
му 

~будеш їсти - їсти
меш 

буде їсти - їсти
ме 

ми дали, ї.1и будемо їсти - їсти
мемо 

ви дали, ї.11и 

ВОНИ ;Ні.'ІИ, ЇЛИ 

будете їсти - їсти
мете 

будуть Ї'сти - їсти
муть. 

r) Давноминулий час: я дав бу.в, їв був, дала була, їла бу.1а, 
дало було, їло було. 

У м о •в н и й с п о с і 6: а) я дав би, їв би; 
6) я дав би ·був, їв би був. 

Нак а з овий ·сп ос і ~б: дай! їж! даймо! їжмо! дайте! 
їжте! хай дадуть! їдять! 

Ді Є Пр ИКМ е ТН И1 к: 

ді ·є прислівники: 

минулого часу 1страдального стану: 

даний -на, -не, їджений, -на, -не. 

а) теперішнього чаісу: їдя·чи; 
б) минуло:rо часу: давши, івш~. 

Д і є с л о в о: бути 

а) Те 1п ер і ш ні й час : 

*) Значенням майбутній час. 

я є, ти є ( Є·СИ), він, вона, :воно 
·є (єсть), ми, ви, вони е. 
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б) Минули й ч а ·с: я, ти був, була, було, ми були ... 

в) ма й б утн і ·Й час: буду, ~будеш, 1буде, будемо, будете, 
будуть. 

Ум овни й сп ос і 6: а) я був би, ти була 6, воно було б; 
б) я був би був, ти була б була, 

воно було б було ... 

Н.а ка з овий ·С 1п ос і 6: будь! хай буде! будьмо! будьте! 
хай будуть! 

Д і є п ри км е н и ки: а) тепер. ча·су: ~будучий, будуча, 
бу дуче 

б) минулого часу: бу.вший, був
ша, бувше. 

Д і є п р и сл і в н и к и: а) теперішнього часу: будучи; 
6) минулого часу: бувши. 
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лія. 

ПРАВОПИС ІНШОМОВНИХ СЛІВ 
§ 26. Голосівни. 

Чужомовне і (і у) передаємо в українській мові двояко: 

а) Чуже і - нашим і: 

1) на початку слова: історія, імперія, ідея, інститут, Іта-

2) по всіх лриrолосівках перед •rолосівками і перед й. 

Але чуже іа, іе, іу передаємо нашим ія, іє, Ію: матеріял, ко

пія, амоніяк, авдієнція, гієна, Трієст, тріюмф, тріюм:вірат, ме

діюм, нритерій, радій, алюміній і ін. 

Але іо ІПередаємо і нашим іо: біографія, біологія, аксіо

ма, ембріон, .геліотроп, Онтаріо і ін. 

Іноді замість ія, іє, ію пишемо ·саму йотовану rоJ1осівку 

я, є, ю (отже йа, йе, йу), без і: прем'єр, суб'єкт, мар'яж, п'єса, 

Ф'юме, фйорд. 

Але нема цього скорочення .по приголосівках з, с, ц, л, 

н: 6у.пьйон, мільйон, мі"1ьярд, коньяк, адьютант, Мольєр 

Тардьє, Лявуазьє (в цих словах наголос на останньому скла

ді); 

З) після приrоло·сівок б, в, r, r, н, л, м, н, п, ф, х, а між тим 
і в наростках: -ін, -іна, -інум, -ічний: білет, вібріон, rівдраліч

ний, ·кінетика, республіка, лімфа, нігілізм, пілот, офіціо.з, 

на:ціоналіст, технік, ботаніка, академік, тропік, піраміда, фі

лософія, ку.бічний, бакхічний, хінін а і ін.; 

4) на :кінці ·Слова: жюрі, попурі, колібрі, rаракірі, ефенді 
й ін. Ці слова в українській мові не відмінюються; 

5) у ново.запозичених чужих назва.х власних (пишемо і) 
Берлін, Едінбурr, Шіллер, Ляйпціr, Альжір, Чікаrо, Дізраелі, 

Дільман, Тімур, Рос-сіні, де-БюссІ, Чімароза, ЖІд, де-НанжІ, 

Мі·кель, Філіппо, Прісціян, r отфрід, Тільзіт, Вашінrтон, Цю
ріх, брkтол, Мітава, Вінніпеr, Ніцца, Піренеї, Xma, Капрі, 
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Поті, Сандусі, Гібральтар, Вікторія, Болівія, Пмалія, Пекін, 

1Бермінrем і ін. 

По голосівках в чужих словах пишемо також ї зам. і: 

Каїн, руїна, архаїзм, ·кокаіна, целюльоїд, Енеїда, еrоізм, аль

труїзм. 

Але лі сл я приростків початкове і не змінюється: по1н

формувати, праісторія. 

б) Чуже і - нашим и: 

І) Еспанія, Европа, Евфрат, епідемія, епізод 1 ІН. Але в 

них назвах: директор, диктатор, система, тиран пропозиція, 

uифра, режим, криза, шифр, речитатив, експеримеm, фізика, 

історични1й, ритмічний, антимон, булитен, динаміт і ін.; 

2) rпо тих самих приголосівках у чужих власних назвах, 
але давніше запозичених і зовсім зукраїн~івованих: Амери

ка, Афри·ка, Париж, Риrа, Є.гипет, Висла, Да.вид, Вавилон, 

Рим і т. п. 

в) Чуже е - нашим е: 

1) Бспанія, Евро1па, Ефрат, епідемія, епі'зод і ін. Але в 

даЕніших пишемо є: Єгипет, Євген, єретик і под. 

2) в середині слів по всіх приголосівках: академія, теле
фон, телеграф, елекритка, лекція, епопея, ідея, хемія, амне

стія, педа1гог, і ін. 

В сумнівних ви.падках рішає словник. 

§ 27. Двозвуни: аи, ои, еи, еі 

І) Двозвуни аи, ои коли вони перед приголосівками пе

редаємо нашим ав (яв) і ов: Август, Штравс, Гавф, льокавт, 

Бічер-Стов, Бернард Шов" Павльсон. Коли ж ці звуки перед 

голосівнами, передаємо їх нашим ау: Ауе, Ауербах, Бауер, 

Шопенгауер, Тоуер, Соуер і под. 

2) Двозвун еи передаємо нашим ев: неврастенія, невріт, 
невтральний, але німецьне еи передаємо нашим ой: Нойрат, 

Ной ман, ОАтінr, Фоєрбах ( =Фойербах). 
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3) Д~озвук еі (німецький та r-олляндський) передаємо 
нашим ай ,гайне, Кляйст, Ляй•пціr, Вайгольд, Ляйбніц, ляйт

мотив, по твайн, 1Шляйхер, ·шваАІцарія, Фан Вайк, Фан Дай1<, 

Штайнтал ... 
4) ч~і сполучення ао, ае, оа, ии, ио, ие, ео, еа переда

ємо ~без зм;і·ни: каолін, какао, фаетон, коаліці·я, віртуоз, дует, 
ідеологія, оет, менует ... Але французьке оі передаємо Юі
шим уа: Б нуа, Франсуа. Окрім того чужі сполучення иа, еа 

на кінці ·сл~ва пишемо нашим уя, ея: Генуя, статуя, ідея, алея. 

5) Фраrцузькі наростки -eur, -aire в чолов. іменниках -
нашим -ер: 1 акціонер, режисер, rувернер, інженер ... (наголос 
на останнім складі). 

Але іноді ~пишемо тут -ир: дезертир, командир, кірасир, 

бриrадир, rренадир. 

Згідно .з латинською мо1вою пишемо -ор: актор, доктор, 

інструктор, репетитор і аналпгічно: контродьор, амбасадор; 

інколи пишемо -ар: нота~, секретар, інвентар, місіонар. 

§ 28. Приrолосівки 

а) Придихо.ве h перед голосівками на -початку слова 

в чужих словах передаємо нашим г: Геллада, гістерія, гіє

рогліф, rагіаграфія і ін. Іноді ~пишемо без г: історія, арфа, 

омар ... 

б) чуже h передаємо нашим г: Геrель, Гамбурr, гума

нізм ... 

в) Чуже g передаємо двояко: 

1) в давніших запозиченнях особливо з грецькоі мови 

пишемо г: ангел, граматика, програ,ма, графіка, логіка, гео

графі,я, гігієна і ін. 

2) в новіших запозичених пишемо r: аrент, аrроном, Га
ронна, f'івардія, інтеліrент, і ін. А іноді пишемо й тут г: орга

нізація, група, фігура, газета, газ, Англія, й ін. 

В сумнівних ·Випадках звертатись до словника. 



1в) Чужомовне l ·передаємо двояко: 

1) як м'яке л - в новіших запозичених із за[ідніх мов: 
аероплян, :баляда, новеля, капеля, 6ациля, бальон шабльон, 
фльота, 6люза, Німелюнrи, балькон Альжір опал і ін. (рі-

шає словник). J 

2) rЯК Не М'ЯКе Л - :В дав:ніШИХ ааПОЗИЧеННХ, ОСО6ЛЩЮ 
в грецької мови: адмірал, генерал, фалш, скан ал, Балкан, 

Далмація, атланти, Ладемон, Платон, фабула, ф рмула, апо

логія, логіка, лролог, філософія ... Але чуже l/t е переда
ємо .завжди нашим ле (тут ·середнє між тверди~ і м'яким): 
білет, Палермо, телефон, електрика і ін. 

1 

Так само середнім л передаємо англійське l перед при
голосівками й на кінці слова: Албіон, 6іл, бул, Мілтон, Фул

тон, Мекдоналд, Рузвелт і ін. 

r) Грецьке в - нашим т: театр, теологія, метода, патос, 

катедра, міт, ортографія, аритметика, Атени, .Методій, Тома, 

Теодор, Теодосій, Тимотей; але: Афон, Хома. 

д) Грецьке "бета" (В) - нашим в у давніших запозичен

нях: ВаІВилон, Василь, Варвара, Алквіяд, Візантія, Віфлеє:\1, 

символ, диявол; нашим б - як ці слова прийшли до нас із 

Заходу: Арабія, базиліка, біблія, базальт, алябастер, Бакх, 

Теби і т. п. 

е) Грецьке "сіrма" - нашим сна початку слова й між го

ло·сівками: Софія, Василь, філософія, просодія, семасіологія, 

гексаметр ... 

Так само с в ·словах романського походження: інтенсив

ний, емульсія, претенсія, каруселя, пресумція ... 

є) Еспанське s та z між голосівками - нашим с: Вене

суеля, Вальпараїсо і ін. 

ж) Англ:ійське w - нашим в (не у): ват, Вайт, Велз, 
Вайлд, Вестмінстер, Вітман, Віклеф ... 

·з) У ·чужих словах пишемо ф (не хв): факт, француз, 

форма, фа1брика, фантазія, філософія, Фав-ст, ,професор і ін. 
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и) У чужих ,словах при1голо6вки не ,подвоюються, хібз 

в деяких~ вИІпадках: брутто, нетто і ін. (дИ'ви § 8. 6, 4.). 

і) Але подвоєні лри,голосівки зберігаються в чужих влас

них назв~х: Шіллер, Мюллер, Тассо і ін. (диви § 8, 6, 5.) ... 

й) П6двоєні приголосівки в назвах власних залишають
ся й у похідних 1словах, нпр.: маронканець, але перед нарост

ком -сьн- пишемо одну приголосівку: андорський і ін. 

к) ПРИМІТКА: запам'ятати правопис таких груп: -грам-, 

-граф-, -лог-, -філ-, -гео-, -гог; їх писати тільки так! 

§ 29. Чуже -тр, -др 

У закінченнях· чужих ,слів пишемо -тр, -др: ареометр, 

реєстр, театр, центр, олеандр, хоч у давніших пишемо -тер, 

-дер: Олександер, маrістер, мін:істер, ци.11індер і т. ін. 

§ ЗС. Грецьке "ета" 

1) в слоєах давно за.позичених передаємо нашим и: ми

трополит, •псалтир, Ярина, Ірина, Дмитро ... 
2) .в словах новозапозичених із Заходу - нашим е: ае

таргія, амнесті.я, магнет, система, атлет, хемія і ін. 

§ 31. еи, о з двома точками, и 

І) Французьке еи передаємо нашим е, Сент-Бев, Гаr

флер ... 

2) Німецьке о (з двома точка.ми) передаємо також на

шим е: Гете. 

З) Англійсьне и (в закритому складі) нашим е: Бернс. 
Дефферін ... 

§ 32. и, из двома точками 

І) Французьке и передаємо нашим ю: БельІВю, меню, 

жюрі, Жюль Верн, нюанс, Мюссе; 
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2) німецьне и (з двома точками) також нашим ю: бюро, 
Люксембурr, Мюнцер, Мю.мер, 6юрrер, Дюрінr, Ш~(Щ, Дюс

сельдорф, Нюрнберr, Мюнхен. 

§ 33. Відміна чужих слів 

Чужі іменники відміняються за українськими взірцями, 

особливо іменники на -о: авто, бюро, депо, кіно і ін., як укра
їнські іменники середнього роду. 

Зовсім не відміняються чужі слова: 

1) На -е, -є: купе, Неf'ЛІіЖе, rете, rайне, rотьє; 
2) на -і: Россіні, Дізраелі, rарібальді, жюрі, попурі, гара

кірі, ефенді; 

З) на -у, -ю: інтерв'ю, Анжу, Реклю, Коцебу ... 
4) на -а, -я: Бора, Борджа, Бен уа. 

§ 34: Чужі прізвища 

Чужі ~прізвища відмінюються як наші чоловічі йменники 

тільки тоді, коли в називнику кінчаються приголосівкою: Га

ріман, Шекспір, ІІlа:вль ... 

1) ІВ чужих прізвищах: польських, ро·сіЙrських і ін. сло

в'янських українізуємо наросток -сний, -цкий, -сні, -цні, на 

-сьний, -цьний: Пілсудський, rловацький, Палацький ... 
2·) В інши.х випадках (-сной, -цной, -ин, -ич, -ін, -іч, -ік, -ав, 

-ев, -ек і ін.) залишаємо чужу вимову: Тру1бецкой, Державін, 

Ча1плиrін, Міцкевіч, Караджіч, Яrіч, Гавліче·к, •Крилов, Цонев, 

Бєлий, 1Гартни, Бяли (пол.), Бjли (чех) і т. ін. 

ПодіІбно ді·ється з слов'янськими географічними назвами; 

·в них залишаємо здебільша чужу вимову: Калуrа, Беоrрадt 

Дубровнік, Уrліч, 1Брудзев, Авrустов, Курськ, Томськ, rлус1).к 

(Glusk), Сараєво, Болє·славєц, Маріца, Бялобжеrи, Двіна і ін. 
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РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ 

§ 35. Крапка 

·Крапки (.) вживаємо. 
а) на кінці речення; 

~б) після порядкових числі1вників (цифрових) і 

в) після скорочених слів. 

ПРИМІТ1КА: В скороченнях метричних мір, нпр., г (грам), 

м (метр) кралк,и не вживається. 

§ 36. Кома (nротинка) 

.коми (лротинки ,) вживається до відділення: 
а) рі.внорядних речень, головного речення від підрядного 

співрядних речень (якщо зміст речення не вимагає іншого 

знаку); 

6) скорочених речень, вставних ·слів і при вживанні клич

ника; 

в) назв різних предметі1в, прикмет і т. л. при їхньому ви

лічуванні й 

г) 1пригадки. 

§ 37. Середник 

Середника (;) ставимо при довших періодах, при поши
рених реченнях; тут він - знак середній між крапкою і про

тинкою. 

§ 38. Двокрапка 

Двокрапки вжи;ваемо (:) 

І~ • 
.. І 
І' 

а) леред' вичислювання.м а6о ближчим пояснення у кон
тексті й 

1б) перед дослівно на~веденими чужими словами. 
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§ 39. Знак оклику 

Знак о·клику (!) стоїть у кінЦІі речення-оклику, оклико
во'і фрази й узагалі в таких словосполученнях, які треба чи

тати підне·сеним голосом. 

ПРИМІТіКА: 1Для винву іронїї, обурення, здивування й т. 
д. в тек·сті .вжи.ва~ємо одного а1бо й більше знаків оклику; їх 

кладемо звичайно в дужки. 

§ 40. Знак питання 

Знак питання (?) ставиться ~при кінці 1пите.льних речень і 

ІВЗагалі слів чи зворотів, що в них МІіститься питання. 

ПРИМІТКА: Для єиявлення сумніву, чи теж критичної на

станови· до цитоіваного місця ставимо один а1бо й більше зна

ків питання в дужках. 

§ 41. Крапки 

Крапки (звичайно три в ряд ... ) ставляться: 
а) для зазначення перервано-сти, вривчастости або недо

кінчености фрази; 

б) для ~вислову хвильовання, гніву, .зворушення й узага.1і 

сильніших переживань в зв'явку з тек·стом; 

в) для означення 1про,пуску в цитаті, коли її береться не з 

~ючатку речення. 

§ 42. Риска, розділка 

Риски (-) вживається: 
а) на знак зу1пинки в реченні, лри наглім звороті, або 

врив ку думки; 

б) для втручення в речення слова, що не стоїть з ним у 

ближчому граматичному зв'язку. 
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Розділ ки ( -) вжив?ємо: 
а) при перено·сі ·слів із рядка в рядок; 

~б) при повторюванні тих самих слів безпосередньо після 

себе для ·скріпленнн сили звороту; 
1в) поміж складеними, слабо споєними словами. 

§ 44. Дужни 

У дужки ( ['()]) беруть·ся: 
а) всякі уваги, пояснення до тексту, вставні слова й р~

чення, подані як додаткові пояснення тексту; 

~б) .завваги в драматичних текстах при прямій мові дієвих 

осіб; 

в) відзначуване прізвище а.втора ·після цитати й 

1г) знаки оклику й питання в окремих випадках (~пор. при

мітl<и до §§ 39 й 40). 

§ 45. Лапни 

У лапки ("") беруться: 
а) чужі лрямі слова (при чому вживаємо малої букви то

ді, коли цитата входить у речення як його складова частина); 

·б) окремі назви творів мистецтва й літератури, часописів, 

кінофільмів, фабри·к і т. п.; 

в) ·слова, а1бо назви, що наводять.ся за кимсь з в-ідтінком. 

іронії чи призирливої настанови до даного виславу. 
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ДШІННR СЛІВ 
§ 46. Загальні правила 

При переносі слів треба па.м,1ятати про такі основні пра

вила: 

а) не ділимо односкладових слів; 

16) не ділимо дво.звукі1в ав, яв, ев, єв, ив, їв, ів, ов, ув, юв, ай, 
яй, ей, ий, їй, ой, уй, юй; 

в) ·коли важко розділити якесь слово, тоді треба керува

ти-ся а1бо основа.ми словотвору, відділюючи складові частини 

слова, наростки, приростки, а•бо в'Заrальному переносячи до 

другого рядка ·стільки приголосівок, скільки може стояти на 

поча'І'ку окремого слова: доJбрий (брити), то.вариJсrво (спю

рwги) й т. д. 

r) діління слова не сміє йти. врозріз із законами ікання 

в закритих складах, цебто о, е залишаються в відкритих, і, що 

з ними черІГується в .закритих складах, нпр.: певнісJтю, але: 

певно/сти, коліс/ІЦе, але: колеі·со й т. д. 

r) склади .закінчені на приголосі.вку залишаємо в даному 
рядку; приrолосівка між двома голосі.вками належить до на

стj1пного рядка, НІПр.: оJгоJлоJшуІваІти й т. п. 

§ 48. Приrолосівкові гJ)упи та їх діління 

~Подаємо найважніші 1приголо.сї.вкові трупи й їх д1л1ння 

коли не :вистарчають правила .подані вище (зокрема § 46 
б-г): 

б: ~б[Іб; бJв; біг; бід; бз 1 ); бJк; бл 1 ); бJн; бр1 ); б/ств; б/ськ; 
бjч; б/шк; б/ц. 

1) З виїмкам:и § 46 в-г. 
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в: в\м; вj,в; в~г; ІВ\д; в/дж; :вІжд; вjз; в/з; вз\т; в/к; вк\тр; 
в\м; в\н; в/п; вІр; в\с; вІ,ськ; ·Віст; в~ств; в\т; вт\к; в\ц; 
'В\ч; в\щ. 

г: г1к; глІ; гн; гІт; г1ш; r~ц. 

r: r,в; r\д; rл; rм; rp. 
д: двt; дІд; джl); дз; д\к; длl); дjн; дрl); д\ств; д~ськ; д\ш; 

дь/т. 
ж: жjб; жв; ж\д; жjдж; жjк; жм; ж\н; жІц. 
з: з:бр; зІВ 1 ); зд1 ; здр; зд\ц; зjк; зь\к; з\т; з\ц; з\ч; зІш. 
й: леред приголосівками остається :в тому самому ря1дку 

(пор. § 46 б). 
н: к\б; кв; кjк; кл; кль; ·кн; кр; кс; ксп; кjт; к\тр; к\ц; кІч; 

кІш. 
л: ,перед 1приголо6вками о.стається звичайно в тому са

мому рядку; теж саме й ль. 

м: остається - з малими виїмками, нпр. мп Іт - в то'1у 

самому рядку. 

н: остається на кінці того самого рядка, з вийнятком: 

нкІц; нс\нр; нтJr; нтІ,ськ; нцІл. 

п: пІк; пл; пІп; пр; пс; пjськ; пІц; п~ч; n\ш. 
р: перед приголосівками остається звичайно на кінці того 

самого рядка; виїмки: рдjк; ртІк; ртІ,ськ; рч\м. 

с: сб; ск; ськ; скл; скр; скв; сл; см; сь\м; сн; сн; оп; спр; 

ст1 ); ств; стjк; стjм; стjн; стр; сjф; сцо. 

т: тв; тІк; тлl); тн1 ); тр; тІств; т\ськ; тІт; ть\,б; ть\м. 

ф: фл; вр; ФІ сть; Фіт; ФІФ· 
х: хв; хjк; хл; хм; хр; хІш. 

ц: ц[тв; цj і; цьjк. 

ч: чjк; чл; ч[м; чІн; чІт; чІч; ttjш. 

ш: шjк; шл; шjн; шІтр. 

1) З виїмками правила 46, в-r. 
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ВАЖЛИВІШІ СКОРОТИ 

Часто вживані слова й звороти загального значення ( апе
лятивні) скорочуємо в письмі й у друку. При скорочуванні 

~вриваємо слово здебільшого на приголосівці й відзначаємо 

його не,повніпь крапкою (пор. § 35). Ось важніші скороти 
в українській мові: 

амер. - американський див. -- дивися 

Б.А. - бакаляр rуманістичних диш1. - диплом 

наук. дир. - директор 

адв. - адвокат дол. - доляр 

Б. К - Бритійська Коламбія др. або д-р - доктор 

6л. п. - блаженної па,м'яті З. - знахідник 

в. - вік 
вв. - віки 

в-·во - видавництво 

ІВп. - Високоповажаний 

ВП. - Ви1сокоповажаний Пан 

/Веч. - Всечесніший. 

Вш. - Вельми-, !Висо·коша-

новний 

вр. - власноручно 

ГЛ. - ГЛЯДИ 

гол. - головний 

гр. - грецький 

гр.-кат. - ·греко-католицький 

гр.-прав. - греко-православ-

ний 

Д. - давальник 

д. - до~бродій 

дд. - до'6родіі 
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зам. - вамість 

ЗВИЧ. - З'ВИЧаЙНО 

зл. - злотий (гріш) 

з обм. лор. - з обмеженІJю 

порукою 

інж. - інженер 

інсп. - інспектор 

і т. д. - і так далі 

і т. ін. - і таке інше 
і т. п. - і тим поді1бне 

К. - КЛИЧНИІК 

кан. - ·канадійський 

Кв. - Квебек 

карб. - карбованець 

км. - кілометр 

М. - Мkцевик 

М.А. - маrістер гуманістич

них наук. 

Ман. - Манітоба 



м. - міра; марка 

м- метр 

мrр. - маrістер 

м-ко - містечко 

мп. - множина 

м. м. - минулого мkяця 

м. р. - минулого року 

м-то - мkто 

Н. - Нази1вник 

Р. - родовик 

р. - рік; рід 

рим.-кат. - римо-католиць

кий 

рр. - роки 

с. - село 

св. - святий; світлий 

·ОВ. п. - ·світлої пам'яті 

сен. - сенатор 

нар. - народи~ся; народже- ст. - століття, сторіччя 

ний стор. або ст. - сторінка 

напр. а6о нпр. - наприклад ст. ст. - старого стилю 

Н. С. - Нова Скошія с1.tсл. - старо-церковно-сло-

н. ст. - нового стилю в'янський 

О. - орудник тов. - товариш 

о. - отець 

одн. - однина 

оо. - отці 

Онт. - Онтаріо 

ІІІ. - пан 

п. з. - під заголо·вком 

ІПП. - панове 

пов. - повіт; повість 

,пор. - порівняй 

~прав. - православний 

п. т. - повним титулом 

през. - президент. 

проф. - ·професор; професій

ний 

т-во - товариство 

т. є. - то є 

т. зв. - так званий 

т. зн. - то значить 

т. ·ск. - так сказати б 

унів. - університет, універси-

тетський 

ур. - уродився; уроджений. 

укр. - український 

ц. р. - цього року 

цсл. - церковно-слов'янський 

ч. - число 

чит. - читай 

шк. - шкільний. 
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ГРАМАТИЧНА ТЕРМІНОООПR -

GRAМMATICAL TERМINOLOGY 

Абетка, аз1бука --- alphabet; апостроф - apostrophe: 
артикулЯці,я - articulation; аси.мі.11Яція - assimilation; афі1<с 
- affix; африката - affricate; 

Біля6іЯльний - bilabial; буква, літера - letter; велЯ:рний 
- velar; вИгук - interjection; вид - aspect; вИдих - expira
tion; видихо1вий - expiratory; вйзвук __:_ terminal sound; ви
авучний - terminal; вимова - pronunciation; вйщий ступінь 
- comparative; відкрйтий - open; відміна - inflection; від
міна 1ймен - declension; дієслів= ді€відміна; відмінок - case; 
відмінювати - inflect; decline, conjugate; ІВіднО.сний - rela
tive; відподібнення - dissimilation; вказівнйй - demonstra
tive; власний - proper. 

Глухйй - voiceless; говір - dialect; rолосівка, rолоснИй 
звук - vowel; толо~сніщі - vocal chords; гортанний - laryn
gal; граматика - grammar; губнИй - labial; 

ДавалМІик, давальний відмінок - dative; давноми

нулий - prepast; двоrуб.нИй - bilabial; двоїна - dual; 
дво.кра1пка - colon ; двоз.вук - diphthong; дефіс - hyphen; 
дзвінкИ:й - voiced ; ди~симілЯція - dissimilation; дифтонг 
- diphtong; дієвідміна - conjugation; д1є:именник ·-
infinitive; ді,еприкметник - participle; дієприслівник -
impersonal participle; ді1єсл61во - verb; дійсний опб
сіб - indicative; дія - action; доконаний вид - perfective; 
допустовий - concessive; дробовИ:й - fractional; дужки -
brackets; 

Жіночий - feminine. 
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Загальне ім'Я - appellative; задньопіднебінний - velar; 
задньонзиковий - articulated Ьу the rear of tongue; займен
ник - pronoun; закінчення - ending; закрИтий - closed; за
перечний - negative; з·більшене ім' Я - augmentative; з·бір
ний - collective; ·звичайний ступінь - positive; з1воротний -
reflexive; звук - sound; звуконаслідування - onomatopoeia; 
звуко'Гворення - articulation; зв'Язка - copula; здрібніле, 
зменшене ім'я - diminutive; ·зміна - change; зм'якшальний 
знак - mark of palatalisation; знак - mark; знак питання -
question mark; знахідник, знахідний відмінок - accusative; 
зубнйй - dental; 

Ікання - "ikannya" (і - change) ; іменник - nouп ; 
імення, ім'я - name; інтерпункція - punctuation; інт:Jнац1я 
- intonation; інфікс - infix; інфінітИв - infinitive; 

йменню< - noun; ймення - name; 

Кількісний - quantitative; кількість -quantity; клИчник, 
клИчна форма - vocative; кома - comma; корінь - root; 
крапка - period; кріl'Пка з кбмою - semicolon; 

ЛапкИ - quotation marks; літера - letter. 

Ма~йб)rтній час - future; мала буква - small letter; ми
лозвучнkть - euphony; минуJшй час - past tense; місцевик, 
міацевий відмінок - locative; мішаний - mixed; множина --
plural; мова - Ianguage; мовний - Iingual; мо1вознавець -
linguist; мовозюі·вство - linguistics; м'ЯкИй - soft; 

Наголос - accent; найвнщий ступінь - superlative; 
.:азва - (proper) name; навИ:1вник, називний відмінок -
nominative; наа·вук - initial sound; наказовий ·опосіб - i1n
perative; наросток - suffix; недзвінкИй - unvoiced; не

означений - indeterminate; 

Означений - determinate; 6клик - exclamation; оруд
ник, орудний Відмінок - instrumental; особа - person; ОСО· 
бовий - personal; 
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Передньонзикбвий - articulated Ьу the front of tongue; 
питальний знак - question mark; півголосівка - half-vowel; 
підмет - subject; ~піднебіння - palate; плавкий, плавний -
liquid; повн6голос, 1повногол6сся - "povnoholos"; подво
єння - duplication; пом'Якшений - palatalised; Jюм'Я,кшен

ня - palatalisation; порядковий -- ordinal; предмет - ob
ject; префікс - prefix; прийменник - preposition; при

кметник - adjective; ~присвійний - possessive; прИросток --
suffix; прислівник - adverb; прИсудок - predicate; прорИв
ний - explosive; протинка - comma; протйснени:й - frica
tive; 

Речення - sentence; рИска - hyphen; рід - gender; 
родовик, родовИй 1відмінок - genitive; 

Середник - semicolon; середній рід - neuter; середньо
піднебінний - palatal; ·середущий - middle; синтакса -
syntax; склад - syllable; складений - composed; словотвір, 
словотворення - morphology; 'сполучний - conjunctive; спо
лучник - conjunction; ШОLіб - mood; стан - state; ствер
діння - dispalatalisation; ,ступенювання - comparison; ст)'
пінь - degree; сурЯдний - coordinate; суфікс - suffix; 

Твердйй - hard; твердопіднебінний - palatal; теперіш
ній час - present tense; транскрйпція - transcriptio11; 
транслітерація - transliteration; 

Умовний - conditional; у.подібнення - assimilation; 

Флексія - inflection; фонетика - phonetics; фонетИч
ний - phonetic; фраза - phrase; фрикативний - fricativc '; 

Час - tense; частка - particle; числівник - numeral; 

Шиплячий - sibilant, hissing; 

Язик - tongue; Якkний - qualitative; Якість - quality; 
Ясна - gum; яснбвий - gum. 

62 



ЛІТЕРАТУРА 

Др. К. Кисілевсь1шй: ~Словничок української мови і головні 
правописні правила та замітки до відміни" Станисланів, 
Львів 1927. 

М. Возняк: ~.країнськи:й правопис із словничком. Львів 1929. 
Ол. Синявський: Норми української літературної мови, 
Львів 1941. 

Б. Ро:маненчук - Яв. Рудницький: Новий український пра
вопис із ·словничком, Льві1в 1938. 

Ів. Зілинський: 1Український правопис, 4 видання, Краків
Львів 1943. 

Яр. РудницькИrй: Український правопис і правописний слов
ник, Прага, 1942. 

Юрій :шерех: Головні mравила українськаго правопису, Н. 
Ульм 1946. 

Петро Оксаненко: Український правопи.с, Авr·сбурr 1946. 
Проф. П Ковалів: Граматичні і правописні вправи, Мюн

хен, 1946. 
(Проф. М. К 1ГрунськИ'й-редактор:) Україн-ський правопис, 
Київ 1940. 

Др. Яр. Рудницький: Англійська передача українсько~ абет
ки (English-Ukrainian Transliteration), Авr.сбурr 1946. 

Народній Комісаріят Освіти УРСР: :у,краї:нський правопис, 
·Киіів 1946. 

6З 



ВИДАННЯ 

.КОМІТЕТУ УКРАІНЦІВ КАНАДИ 

Ціна 

І. ІВсеканадійський Конrрес Украіінців Канади ......... "" ... $1.00 
11. Всеканадійський Конrрес 'Українці1в 'Канади ".""""." 1.00 
First Ukrainian-Canadian Congress " .......... " .... " .... """" 1.00 
Second Ukrainian-Canadian Congress .. """...................... 1.00 
1Конференщія Ширшої Ради .КУК 1947 р . .. "" ... .... "".. ... .... 0.25 
Ukrainian Authors, оправл. . ........ " ..... " ........... "...... .. . . . . . . . . . 1.00 
Ukrainian Authors, брош. " ...................... " .. " ". "" ... "" .. " О. 75 
Мене вчили зради, І. Гладун, .... " ................... .... "...... .. .. . . . 0.20 
Чому ·я 1не хочу •вертатись до СССР, ~. Багряний, " ...... ".. 0.20 
Canadians of Ukrainian Origin, Population, 

N. І. Hunchak, ................... " ........ ......... .... ..... "" .. " ..... .. " 1.00 
Our Comunists and the new Canadians, 

Prof. W. Kirkconnell, .......... " .......... " ..... .................... ". 0.25 
Ukrainian Refugees, М. І. Mandryka, .... . "............. ... ...... ... 0.25 
National Minorities in U.S.S.R., Prof. W. Kirkconnell .". 0.25 
Our Ukrainian Loyalists, Prof. W. Кirkconnell, ................ 0.10 
Ukraine - Atlas, Prof. G. W. Simpson, ............... "............. .20 

UKRAINAN CANADIAN СОММІТТЕЕ, 
722 Mclntyre Bldg., Winnipeg, Мап. 



ДЕ ЩО Є? 

Стор. 

Вступні уваги ............................................................... "."..... 7 
Правопис rолосівок 9 
Правопис ~nриrолосівок ............ " .. " "."""". ""." """ ...... ". "."." 13 
Правопис ,відмінюваних слів .................................................. 26 
Правопис іншомовних слів ........ "" " ........ """. """" ........ " ....... 47 
Розділові знаки ...................................... " .............. " .... "".""" 54 
Діл іння слів ...................................... " ... " ...... " .. """ ".".............. 57 
Важли1віші ,скороти ............................ " .... " .... " .......... "... .. . . . . . . . 59 
Граматична термінологія ........ " ... " .......................... " ...... "..... 60 
Література 63 

64 



ІНШІ (НОВІШІ) ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА. 

1. JfNщiї з порівняльної граматшш слов~янсмшх мов. Ча

·стиш1 І. 1 Ішаrадо:\1 АвrсGурзЬ!(ОЇ Студснтс111'0Ї Гро:иа · 
ди. Лrн·сбурr' 1948. ·Стор. 76 і VI. 

2. Нарис грамапши сцсл. мови. І Іакл;щом J·'країнськn1'0 

Університету. Мюнхен 194G. 

3. Наголос в Шевчешювій поезії. "J'країїю)ю1 Вільнn Аю1дс
мія Наук. Ссріп: Шевчею~о та йо1го доба. І. Праці Шсв

чснківс1}кої ,І(онфсрс1щії 19tl6. Aю'oGypr' 194 7. Стор. СЮ. 

'1. Грамати•ші Таблиці для шr,іл і самонавчання. В-11ю "Укра

:інська ·К1шrа '', Лвr'сбурr 1946-7. Стор. 8. 

5. НіІ\·ецьІ{а мова. JІс1щії 1-20. J Іш'"'Іадо:\1 ''Інстптуту Живrп 
моп", Авrсбурr 1947. Стор. G4. 

(). Нарис у1фаїнсьної діяле1пологїї. І Іакю:що~1 У1<раїпсь1<uї 

Студснтсько:і Громади в Ав1·сбурзі 1946. Стор. 48. 

7. JI. Зизаній: ЛСі{СИС'Ь (1нсревпдашш) 169G-1946. ·Стор. 23. 

8. Англійська передача у1<раїнсь1юї абепш. (E11glisli-Ul1тa

'iniau TiїmslitcYaiion) A11gsbш-g. 1946. Стор. 4. 

9. Унраїнсьний наголос ян .фушщійна проблема. J[ругш"r ш1. 
кшщ. Відбитка з .І-Іауковпго Зuірникn д'країпськоr<' 

ВіJ1ьноrо ~тні.всрситету в Празі 1942. Стор. 16. 

1 О. ЯІ{ говорити по-літературному? Другніі шшJ1 ад. Стор. G·.1. 
11. Чужомовні транслітерації у1<раїнсьних назв. Стоrін <>. 

1948. 
} З. Вступ до слов'sшознавств=:~. І ІаЮІіЩО;\І Украї11сr)к01'0 

Вільного ·Університету, Мюнхен, 194.8. Стор. 78. 

J 1. (Рnзом із Ю. Луцьки:н:) А Moclfпn Ukminian G1ш1и11а~·. 
Minпeapolis (1949), The Uпivcrsity of Miш1csoL !t 

Pгcss. С1 ор. 186. 

l l. Slavir.; and Bпltic U1iive}·sities іп E~iJUe. Slavistica ·1. 
\Viiшipcg 19t19. Стор. 16. 



БИДАННЯ 

.КОМІТЕТУ УКРАШЦІВ КАНАДИ 

Ціна 

І. ІВсеканадійський Конrрес Українців .Канади " ..... .... . "" $1.00 
11. Всеканадійський ·Конrрес Українці1в 'Канади ......... . " .. 1.00 
First Ukrainian-Canadian Congress .... " ... " .. ".... .. .. .... .... . 1.00 
Second Ukrainian-Canadian Congress " .... """ ."""" .... ... " 1.00 
1Конференщj51 Ширшої Ради КУК 1947 р . .............. " ..... "... 0.25 
Ukrainian Authors, оправл . ..... " .. ....... "" .. ... . """ .. ... """. "" 1.00 
Ukrainian Authors, брош. """ ."" .. " .. "" ." .. "."."" .. ". ". ... . 0.75 
Мене вчили зради, І. Гладун, "."" .. .. " " " " .. " .. .. " ." ." ."" ." . 0.20 
Чому я не хочу 1вертати1сь до СССР, J. Багряний, ."." ... ". 0.20 
Canadians of Ukrainian Origin, Population, 

N. І. Hunchak, """ .. " "" ."" .. ". "" ."" .. " ...... " ." " .. " ." """ . 1.00 
Our Comunists and the new Canadians, 

Prof. W. Кirkconnell, .. " .. " .. """""."."""" ."."" "" .""." 0.25 
Ukrainian Refugees, М. І. Mandryka, "."" ... "" .. . " .. "" .""" 0.25 
NationaI Minorities in U.S.S.R., Prof. W. Kirkconnell " .. 0.25 
Our Ukraiпian Loyalists, Prof. W. KirkconnelI, . " .. " .. """ . 0.10 
Ukraiпe - Atlas, Prof. G. W. Simpson, "" " .... " .. " " .. "." .. " . .20 

UKRAINAN CANADIAN СОММІТТЕЕ, 
722 Mclntyre Bldg., Winnipeg, Мап. 


	10001
	10002
	10005_1L
	10005_2R
	10006_1L
	10006_2R
	10007_1L
	10007_2R
	10008_1L
	10008_2R
	10009_1L
	10009_2R
	10010_1L
	10010_2R
	10011_1L
	10011_2R
	10012_1L
	10012_2R
	10013_1L
	10013_2R
	10014_1L
	10014_2R
	10015_1L
	10015_2R
	10016_1L
	10016_2R
	10017_1L
	10017_2R
	10018_1L
	10018_2R
	10019_1L
	10019_2R
	10020_1L
	10020_2R
	10021_1L
	10021_2R
	10022_1L
	10022_2R
	10023_1L
	10023_2R
	10024_1L
	10024_2R
	10025_1L
	10025_2R
	10026_1L
	10026_2R
	10027_1L
	10027_2R
	10028_1L
	10028_2R
	10029_1L
	10029_2R
	10030_1L
	10030_2R
	10031_1L
	10031_2R
	10032_1L
	10032_2R
	10033_1L
	10033_2R
	10034_1L
	10034_2R
	10035_1L
	10035_2R
	10036
	70000
	80000
	90000

