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ПЕРЕДМОВА 

Випускаємо в світ друге виправлене видання ортографіч-
ного словника, який свого часу (1968) був укладений і вида-
ний на доручення Української Центральної Шкільної Ради 
Австралії (УЦШР). Видання такого словника ще й сьогодні 
дуже потрібне. Дев'ять разів перевиданий Правописний слов-
ник Г. Голоскевича, в тому числі чотири рази на еміграції, 
не охоплює тепер своєю лексикою нових галузей життя й на-
уки. Крім того, той словник не задовольняє вимог нашого 
життя в чужомовних середовищах (напр., написання деяких 
географічних назов, прізвищ тощо). Оці прогалини нам і до-
велося заповнити, хоч частково, відповідним матеріялом. Але, 
додавши це нове, ми, навпаки, через обмежений розмір слов-
ника, обминули багато маловживаних і практично в наших 
умовах непотрібних слів, зокрема чужомовних, вузькофахо-
вих, а також легких у написанні слів. Але, попри все це, сло-
вник Г. Голоскевича правив нам за основне джерело, бо він 
побудований на відомому харківському правописі 1929 року, 
що його ми додержуємось у нашій правописній практиці, в 
підручниках української мови та в шкільному навчанні. Про-
те, в окремих випадках ми користувались і сучасними слов-
никами, виданими в Україні, — в тих випадках, де немає су-
перечности з харківським правописом. 

В основному наш словник призначений для шкільного вжи-
тку, конкретно — для старших кляс семирічних Рідних шкіл, 
трирічних шкіл українознавства та педагогічних шкіл. Але 
ним можуть користуватися й усі, сказати б, люди доброї во-
лі — студентська молодь, працівники наших видавництв, ре-
дактори газет» учителі тощо. 

Якщо говорити про будову словника, то в ньому, крім отих 
лексичних новин, є ще й те, чого досі не було в українських 
правописних словниках або було невеликою мірою, — велика 
кількість морфологічних форм. Це допомагатиме учням і сту-
дентам, а часом і молодим учителям, не тільки правильно пи-
сати, а й визначати за ними типи відмін і дієвідмін та групи 
прикметників. Крім того, для всіх хресних імен, наявних у 
словнику, як і для багатьох інших слів, подана клична фор-
ма, чого в інших словниках не знайдемо. Якісні прикметни-
ки та похідні від них прислівники здебільшого мають у нашо-
му словнику форми ступенів порівняння. І в словах, і в гра-
матичних формах ми намагалися звести до можливого міні-
муму рівнобіжності, зайві в нормативно впорядкованій мові. 

Запроваджуючи цей словник у школах, учителі повинні по-
яснити учням чи студентам, як ним користуватися. Вміщені 
на окремій сторінці висловлювання наших письменників чи 
поетів про нашу мову можна використовувати для виховання 
в учнів любови до української мови. 

Дмитро Нитченко 
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