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До питання про зміни в Українському правописі 

 

Постановою від 22 травня 2019 р. № 437 «Питання українського 

правопису» Кабінет Міністрів України ухвалив Український правопис у новій 

редакції, розробленій Українською національною комісією з питань правопису.  

Слід зазначити, що це НЕ НОВИЙ правопис, а правопис зі змінами та 

доповненнями. В основному зберігаються всі правописні норми, що існували 

до цього часу. Зміни можна поділити на дві групи: власне зміни в написанні 

слів і варіантні доповнення до чинної норми. 

 

Зміни відбулися в таких положеннях: 

1. ПО-НОВОМУ слід писати слово проєкт і похідні, які і решту слів із 

латинським коренем -ject-: плеєр, конвеєр, феєрверк тощо. 

 

2. Змінилася норма написання слів з першим іншомовним компонентом 

архі-, архи-, бліц-, гіпер-, екстра-, макро-, максі-, міді-, мікро-, міні-, анти-, 

контр-, віце-, екс-, лейб-, обер-, штабс-, унтер-, що тепер пишуться РАЗОМ: 

антивірус, віцепрезидент, ексміністр, вебсайт, віцепрем’єр, віцеконсул, 

ексчемпіон, експрезидент, мінісукня, топменеджер тощо. 

 

3. НАРІЗНО пишуться слова з іменником ПІВ (зі значенням 

«половина»): пів хвилини, пів яблука, пів Києва, але ОДНИМ СЛОВОМ як 

цілісне поняття півострів, півзахисник, півмісяць тощо. 

 

Розширено такі норми: 

1. У прізвищах та іменах людей допускається передавання звука [g] 

ДВОМА СПОСОБАМИ: буквою г і шляхом імітації іншомовного [g] – 

буквою ґ: Васко да Гама і Васко да Ґама, Вергілій і Верґілій, Габсбург і 

Габсбурґ, Гарсія і Ґарсія, Гегель і Геґель, Георг  і Ґеорґ, Гете  і Ґете, Грегуар і 

Ґреґуар, Гонгадзе і Ґонґадзе, Гулівер і Ґулівер і т.ін.  
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2. У запозиченнях із давньогрецької мови, що мають стійку традицію 

передавання буквосполучення au шляхом транслітерації як ау, допускаються 

орфографічні ВАРІАНТИ: аудіє нція і авдіє нція, аудито рія і авдито рія, лауреа т 

і лавреа т, па уза і па вза, фа уна і фавна.  

 

3. У словах, узвичаєних в українській мові з ф, допускається 

орфографічна ВАРІАНТНІСТЬ на зразок: ана фема і ана тема, дифіра мб і 

дитира мб, ефі р і ете р, ка федра і кате дра, логари фм і логари тм, міф, 

міфоло гія і міт, мітоло гія,  гата нгел і  гафа нгел,  фі ни і  те ни,  орисфе н і 

 ористе н, Демосфе н і Демосте н,  а рфа і  а рта та ін. 

 

4. Уживатимуться ВАРІАНТНІ форми родового відмінка однини 

іменників жіночого роду 3-ї відміни: ра дості й ра дости, л бо ві й л бо ви, 

 ілору сі й  ілору си. 

5. Деякі питомі українські і давно засвоєні слова перед приголосними н 

та р на початку мають ВАРІАНТИ з голосним и відповідно до вимови: ірій, 

ирій (вирій), ірод, ирод («дуже жорстока л дина»). 

6. Утворення іменників жіночого роду, що раніше існували в 

чоловічому, тепер ПРАВИЛО, а не просто забаганки феміністок. Нові слова 

утворюються суфіксами  -к(а), -иц(я), -ин(я) та -ес(а): авторка, директорка, 

міністерка, майстриня,  філологиня, членкиня, пілотеса, поетеса, патронеса. 

Ці форми існують ПАРАЛЕЛЬНО як правильні.  

 

 

Звикаймо до нових правил і привчаймося писати без помилок! 

 

 


