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ЗАСОБИ СТИСНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ 

 

 

З метою економії часу і місця на бланках допускається використання 

скорочень у текстах документів. Зокрема скорочуються назви, що 

складаються з кількох слів (наприклад, повна назва організації, підприємства, 

установи, зазначається лише один раз в адресі, штампі тощо, далі в тексті 

вона змінюється на скорочену). 

При використанні скорочень у документах слід керуватися правилами 

скорочення і написання скорочених слів і словосполучень, викладеними 

в ДСТУ 3582-97 „Інформація та документація. Скорочення слів 

в українській мові в бібліографічному описі” [2], затвердженим наказом 

Держстандарту України від 04.07.97. 

Скорочення поділяються на абревіатури, складноскорочені слова та 

умовні графічні скорочення. Під час скорочень слів і словосполучень 

застосовуються абревіація, відсікання, стягування чи поєднання цих 

прийомів. Складені власні назви і поширені словосполучення скорочуються 

шляхом утворення абревіатур та складноскорочених слів. Одиничні слова та 

деякі словосполучення скорочуються шляхом стягування і відсікання. 

 

 

Абревіація 

 

Абревіація – скорочення словосполучень і складених власних назв до 

початкових букв та звуків, тому абревіатури поділяються на звукові і буквені. 

У звукових абревіатурах кожен ініціал читається як окремий звук: 

ЦУМ − центральний універсальний магазин, універсам, універмаг 

СЕС − санітарно-епідеміологічна станція, санепідемстанція 

СОТ − Світова організація торгівлі 

ЄДРПОУ − Єдиний державний реєстр підприємств і організацій 

України 

Звукові абревіатури, як і окремі слова, змінюються за відмінками, а 

граматичні закінчення до них приєднуються безпосередньо без будь-якого 

знака (апострофа, дефіса, коми): до ЦУМу, з ДУМу, на ЧАЕСі. 

 

Літерні абревіатури читаються як букви алфавіту, вони є 

невідмінюваними: 

ДКУД – Державний класифікатор управлінської документації 

ПДВ – податок на додану вартість 

КЗпП − Кодекс законів про працю 

РВВС − районний відділ внутрішніх справ 

ПП − приватне підприємство 

НАДФ − нікотинамідаденіндинуклеотидфосфат 

ОР, ДР, ВР − отруйні, димоутворювальні, вибухові речовини 

УДК – Універсальна десяткова класифікація 
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І звукові, і літерні абревіатури записуються великими буквами. Якщо 

власна назва в повному варіанті записується в лапках, то в утвореній від неї 

абревіатурі лапки не зберігаються, наприклад: 

Державний вищий навчальний заклад „Український державний хіміко-

технологічний університет” – ДВНЗ „Український державний хіміко-

технологічний університет” – ДВНЗ УДХТУ; 

Національний технічний університет України „Київський 

політехнічний інститут” – НТУУ КПІ; 

Комунальний заклад „Дитяча музична школа” – КЗ ДМШ. 

Як виняток деякі абревіатури
1
 (в українській і російській мовах) 

записуються малими літерами без крапки: 

неп − нова економічна політика 

смт − селище міського типу 

загс − запис актів громадянського стану 

Не варто використовувати абревіатуру вуз (від рос. „высшее учебное 

заведение”), слід надавати перевагу її українському відповіднику ВНЗ 

(вищий навчальний заклад), бо займаємося навчанням, а не „учбою”, 

відповідно не програма вузу, а програма ВНЗ, не міжвузівський, а 

міжуніверситетський. 

 

 

Складноскорочені слова 

 

Складноскорочені слова утворюються з усічених основ слів і бувають: 

 

− частково скорочені – формуються з однієї чи кількох усічених основ, 

що приєднуються до повного слова: профспілка (професійна спілка), 

держбюджет (державний бюджет), ощадбанк (ощадний банк), оргскло 

(органічне скло), Укрсоцбанк (Український соціальний банк – Український 

акціонерний комерційний банк соціального розвитку); 

 

− складові скорочення – в одному слові сполучаються початкові 

частини усіх слів словосполучення: Укрспецбуд (Українське спеціальне 

будівництво), Укртелеком (Українські телефонні комунікації), головбух 

(головний бухгалтер), завмаг (завідувач магазину); 

 

− телескопічні скорочення – утворюються з початкової частини 

першого слова словосполучення та кінцевої другого: камкордер 

(англ. camcorder – camera recorder), мотель (англ. motor hotel), банкомат 

(банківський автомат), есмінець (ескадрений міноносець), рація 

(радіостанція), біоніка (біологія та електроніка), військкомат (військовий 

комісаріат), тол (тринітротолуол). 

                                                           
1Абревіатурою є термін „лазер” (англ. Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation − посилення світла в результаті вимушеного випромінювання). 
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Якщо складноскорочені слова утворено від власних назв, то вони 

записуються з великої літери (Кабмін України, Мінпромполітики України, 

Мінтранс України), а якщо від звичайних словосполучень − то з малої літери 

(спецпроект, медтехніка, держархів). 

У складноскороченому слові на межі двох частин може бути апостроф 

(Мін’юст, дит’ясла) або подвоєння приголосних (проммайданчик, 

реммайданчик, культтовари, спецціна, меддопомога, диппредставництво, 

спорттовари, юннат). 

 

 

Умовні графічні скорочення слів (стягування і відсікання) 

 

Умовні графічні скорочення слів – це скорочення слів тільки на письмі, 

в усному мовленні вони озвучуються повністю і позначаються малими 

буквами (і т. д., та ін.). 

 

Стягування – скорочування слова вибірковим пропусканням 

приголосних та голосних букв (млн, млрд, грн, вдсх (водосховище). Окрім 

цього стягування бувають: 

 дефісні – скорочується середина слова, а його початок і кінець 

записуються через дефіс: кількість − к-сть, масштаб − м-б, міністерство – м-

во, університет − ун-т, інститут − ін-т, факультет – ф-т, бібліотека − б-ка, 

район – р-н, видавництво − вид-во, острів – о-в, бульвар − б-р; 

 скіснолінійні (дробові) – окремі словосполучення скорочуються до 

початкових букв, між якими ставиться скісна лінія (слеш): ж/м, б/у (що був 

в ужитку), з/в (заочне відділення), о/с (особовий склад), п/р, р/р (поточний, 

розрахунковий рахунок), а/с, п/с (абонентська, поштова скринька), в/о (вища 

освіта), д/р (досвід роботи), ж/п (житлова площа). 

Під час стягування крапка не ставиться. 

 

Відсікання (усічення) − скорочування слова шляхом відкидання двох 

або більше букв підряд від кінця слова. У кінці таких скорочень завжди 

ставиться крапка, тому вони називаються ще крапковими (адміністрація – 

адмін., площа – пл., тисяча – тис., частина – ч., рік – р., карта – к., сторінка 

– с., річка – р., канд. техн. н., ін., див., напр., акад.). Під час відсікання слово 

скорочується лише на приголосний. Скорочення на голосний можливе, коли 

він є початковим (у.о., в. о., к. е. н.). Не можна скорочувати слова на м’який 

знак чи апостроф (селянський – сел., селян., селянськ.). При збігу двох 

однакових приголосних скорочення потрібно робити після першого: 

осін. день, ден. температура. 

Графічні скорочення зазвичай не подвоюються. Винятками є такі 

скорочення рр. (роки), пп. (пункти), тт. (томи), сс. (сторінки). 

У деяких випадках маємо абсолютно однакове скорочення різних слів, 

але сплутати їх неможливо, бо кожне з них допустиме лише в певній 
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ситуації: село − с. (тільки при назві − с. Залав’я), сторінка − с. (тільки при 

цифрах, наприклад, у списках використаної літератури − 123 с.); станція − 

ст. (тільки при назві − ст. Барвінкове), сторіччя, століття − ст. (тільки при 

цифрах − ХХ ст.), старший − ст. (тільки як частина назви посади − 

ст. викл.). 

 

 

Особливості скорочення одиниць виміру 

 

Окрему групу складають звані нульові (курсивні) скорочення – умовні 

позначення одиниць і величин виміру, числових позначень, валют тощо. Такі 

скорочення використовуються лише після цифр і, відповідно до міжнародних 

стандартів, крапки після них не ставляться (якщо це не абсолютний кінець 

речення), наприклад: 12 т, 59 кг, 250 г, 50 м, 25 мм, 5 л, 8 га. 

Одиниці вимірювання в текстах записуються і скорочуються за 

певними правилами: 

1 Назви одиниць вимірювання, що походять від прізвищ науковців, у 

повному варіанті записуються з малої літери, а в скороченому – з великої 

(вольт – В, ампер – А, джоуль – Дж, кельвін – К, паскаль – Па, ньютон – Н 

тощо). 

2 Префікси одиниць вимірювання (кратності і частковості), які 

приєднуються до назв одиниць вимірювання, записуються в повному варіанті 

з малої літери, а в скороченому − за домовленістю: 

− з великої літери записуються префікси на позначення збільшення 

(мега – М
+6

, гіга – Г
+9

, тера – Т
+12

, пета – П
+15

, ексо – Е
+18

, зета – З
21

, йота – 

Й
24

, виняток: кіло – к
+3

); 

− з малої літери записуються префікси на позначення зменшення (деци 

– д
-1

, санти – с
-2

, мілі – м
-3

, мікро – мк
-6

, нано – н
-9

, піко – п
-12

, фемто – ф
-15

, ато 

– а
-18

, зепто – з
-21

, йокто – й
-24

). 

Записуючи одиниці вимірювання, слід послуговуватися державними 

стандартами [3, 4, 5]. 

 

 

Використання скорочень у документах 

 

У межах одного документа не повинно бути різниці в скороченнях 

одних і тих же назв посад, закладів, географічних назв, термінів тощо. Не 

бажано використовувати авторські скорочення, оскільки це спричиняє 

неоднозначність тексту. У ділових та наукових текстах найчастіше 

скорочуються: 

1) слово рік, але тільки при цифрах (р., рр.); 

2) текстові позначення (с., див., пор., напр., і т. д., та ін.); 

3) поштові дані, що скорочуються при назві, якої вони стосуються 

(Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Більськ, с. Блажове, м. Ковель, 

смт Корець); 
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4) одиниці виміру, грошові одиниці, кількісні означення скорочуються 

тільки при цифрах (10 млн, 8 тис., 2000 грн, 80 к., 4 кг, 6 млрд); 

5) імена та по батькові скорочуються тільки до ініціалів і тільки при 

прізвищах; назви наукових ступенів, звань або професій можуть 

скорочуватися тільки при прізвищах і тоді ініціали розміщуються за 

прізвищем (акад. Борисовець П.М., інж. Колодич О.В., проф. Хорунжий А.Р.). 

У текстах документів допускається використання графічних зображень 

(процент – %, параграф – §, номер – №). Скорочення на зразок P.S. (після 

сказаного) та N.В. (запам’ятай, зверни увагу) у текстах офіційних документів 

не використовуються. 

 

При укладанні документів слід зважати на те, що абревіатури та інші 

скорочення перекладаються з російської мови: для початку їх слід 

розшифрувати, потім перекласти і вже на українському ґрунті утворити 

абревіатуру чи скоротити інакше, наприклад: 

АООТ → акционерное общество открытого типа → акціонерне 

товариство відкритого типу → АТВТ; 

АОЗТ → акционерное общество закрытого типа → акціонерне 

товариство закритого типу → АТЗТ 

ОАО → открытое акционерное общество → відкрите акціонерне 

товариство → ВАТ 

ООО → общество с ограниченной ответственностью → товариство 

з обмеженою відповідальністю → ТОВ 

пгт → поселок городского типа → селище міського типу → смт 

у.е. →условная единица → умовна одиниця → у.о. 

и т.п. → и тому подобное → та інше → та ін., тощо 

усл. печ. л. → условный печатный лист → умовний друкований 

аркуш → ум. друк. арк. 

л/с, п/с → лицевой, поточный счет → особовий, поточний рахунок → 

о/р, п/р (у документах фінансового характеру, банківських рахунках) 

о/р → опыт работы → досвід роботи → д/р (у резюме, оголошеннях) 

 

При ознайомленні з господарськими договорами значення деяких 

міжнародних скорочень
2
 слід знати і пам’ятати, що перенасичення тексту 

скороченнями спричиняє смислову неоднозначність у документах, знижує 

його офіційний тон. 

 

                                                           
2
FOB ( від англ. „free on board” − франко-борт − вільно на борту корабля) − умова, 

згідно з якою продавець бере на себе витрати з доставлення і вантаження товару на борт 

корабля в порту; коли товар опиняється на борту, всі наступні витрати здійснюються за 

рахунок покупця. 

FAS − розміщення вантажу вільно вздовж борта судна. 

СІF − вартість страхування і фрахт. 

INTA − Міжнародна асоціація з товарних знаків. 
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Практичні завдання 

 

1 Розшифрувати подані абревіатури 

а) ТЦ, ГРК, ПП, СП, ЗМІ, ДЦ, ТОВ, ТзОВ, МВФ, ХТЗ 

б) ПАР, КДЦ, МОК, СТО, ВАТ, ООН, НАНУ, смт, КВК, ББК 

в) САПР, ТФ, ЦК, УДК, РВВ, РВВС, СБУ, ПДВ, НАДФ, МП 

 

2 Перекласти з російської мови подані абревіатури 

а) ГП, ГКП, ЧП, ООО, ОАО, МТТ, ТОО 

б) АОЗТ, ГВУЗ, пгт, АТ, АПК, РИО, МП 

в) УДК, НДС, ЕТТ, НПО, ФПГ, КБ, ТНК 

 

3 Утворити складноскорочені слова 

а) виконавчий комітет, державний бюджет, національна валюта, 

державні ресурси, спеціальна ціна, головний бухгалтер, бухгалтерський 

облік, ощадна каса, банківський автомат, технічна документація, ремонтна 

база, міський комітет, професійно-технічне училище, будівельний матеріал, 

торгівельний представник, студентський комітет, організаційний відділ, 

Кабінет Міністрів (України), Криворізький басейн; 

б) спортивні товари, інформаційне бюро, медична допомога, 

Міністерство юстиції (України), військовий комісаріат, терористичний акт, 

дипломатичне представництво, національний банк, універсальний магазин, 

колективне господарство, медична техніка, спеціальний випуск, промислова 

база, ощадний банк, генеральний штаб, Донецький басейн, пластична маса; 

в) Міністерство фінансів (України), медично-санітарний батальйон, 

народна освіта, сільський кореспондент, районний комітет, окружний 

комітет, міський електричний транспорт, державний міський технічний 

нагляд, завідувач господарства, завідувач гаража, соціальне забезпечення, 

виконувач робіт, українські телефонні комунікації, технічний огляд, 

іноземний турист, паркувальний автомат. 

 

4 Визначити, від яких назв підприємств, організації, звичайних 

словосполучень утворено складноскорочені слова. Перекласти їх українською 

мовою та утворити складноскорочені слова 

а) Госстандарт Украины, Харьковгоробщепит, Укрювелирторг, 

Ремтехмонтаж, Николаевгорстрой, Львовлифт, Киевметрострой, спецвыпуск, 

госстрах, Укрсахар; 

б) Госкомархив Украины, Минпром, Академкнига, Укрглавкабель, 

Укрречфлот, Укрспецстрой, Укрглавводопроект, Укрглавмаш, 

госавтоинспекция, госбюджет; 

в) Госкомстат Украины, Проминвестбанк, Укрглавмедтехника, 

Укрглавприбор, Укрглавэнерго, Художпроект, Киевэнерго, медтехника, 

главбух, военкомат. 

 

5 Користуючись ДСТУ 3582-97, скоротити подані слова 
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і словосполучення, зазначаючи, у яких випадках можна використовувати 

такі скорочення, наприклад: місто − м. (тільки при власній назві − м. Суми) 

а) село, сторінка, секунда, будинок, будівельний, будівний, 

будівництво, провулок, проспект, бульвар, острів, поточний рахунок, 

виконувач обов’язків, у тому числі, управління, гектар, кіловат-година, 

децибел, мілібар, гігавольт, інженер; 

б) рік, річка, хімічний, абонентська скринька, без масштабу, 

автореферат, нормативний, примірник, промисловість, таблиця, фабрика, 

фізичний, процент, особовий рахунок, кілограм-сила, діоптрія, нанокулон, 

мегагерц, завідувач, професор; 

в) станція, століття, старший викладач, старший, розрахунковий 

рахунок, та інші, щорічний, фортепіано, слово, товариство, репринт, 

пропозиція, номер, житловий масив, кілокалорія, кюрі, мікроньютон, терават, 

доцент. 

 

6 Користуючись Українським класифікатором нормативних 

документів ДК 004:2008, розшифрувати подані абревіатури 

а) ODA, WAN, TETRA, CAD, DECT, EDIFACT, ERMES, EMC; 

б) EMS, GPS, GSM, ISDN, MAN, OSI, PC, PISN, PSPDN; 

в) PSTN, PTN, SCADA, EDI, LAN, IT MO, SGML. 

 

Підсумкові запитання 
Які є способи скорочення слів, словосполучень і складених власних назв? 

Після яких скорочень крапка ставиться, а після яких ні? 

Як скорочуються одиниці виміру? 

У яких випадках застосовуються скорочення і які саме? 

Чи перекладаються абревіатури та інші скорочення? 

 

 

ВЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ 

 

За правилами українського правопису власні назви записуються 

з великої літери. Умовно всі власні назви відповідно до принципів написання 

можна поділити на дві групи: назви, у яких кожне слово пишеться з великої 

літери, і назви, у яких тільки перше слово пишеться з великої літери. 
(Додатково див. український правопис [12, с. 45-58], словник довідник В. Жайворонка [0, с. 177-

200]). 
 

Назви, у яких кожне слово записується з великої літери 

 

У деяких складених власних назвах кожне слово потрібно написати 

з великої літери. Ця група назв значна за обсягом, однак розглянемо лише 

найбільш поширені в діловому і науковому мовленні випадки. 

 

З великої літери пишуться всі слова складеної назви якщо це: 

 прізвище, ім’я, по батькові, псевдонім (Малиновська Меланія 
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Михайлівна, Козьма Прутков, Тарас Чупринка (Роман Шухевич)) 

 назви материків, держав, країн, автономних одиниць (Об’єднані 

Арабські Емірати, Сполучені Штати Америки, Республіка Білорусь), союзів 

держав (Європейське Економічне Співтовариство); 

 назви найвищих міжнародних організацій − таких назв небагато, 

вони не часто трапляються в організаційно-розпорядчих документах, тому 

досить запам’ятати хоча б дві: Організація Об’єднаних Націй, Всесвітня Рада 

Миру; слід зважати на те, що слово „міжнародний (-а)” у назві організації не 

означає найвищий (-а) (див. далі); 

 найвищі державні українські установи та найвищі посади при них 

− у пресі спостерігається різнобій у написані цих назв, що є абсолютно 

недопустимим у документах (Верховна Рада України і Голова Верховної 

Ради, Кабінет Міністрів України і Прем’єр-міністр Кабінету Міністрів 

України, Конституційний Суд України і Голова Конституційного Суду 

України, ПрезидентУкраїни); 

  назви населених пунктів (міст, сіл, житлових масивів), а також 

назви вулиць, бульварів, площ, узвозів, набережних, шосе, проспектів, ліній, 

провулків та ін. (село Холодна Гора, місто Жовті Води, ж/м Червоний 

Камінь, набережна Маршала Малиновського, Лоцманський узвіз, Запорізьке 

шосе, вулиця Ярославів Вал, бульвар Архітектора Городецького, Другий 

Річковий провулок і 2-ий Річковий провулок, Перша Черепична лінія і 1-ша 

Черепична лінія). 

 

Назви, у яких тільки перше слово записується з великої літери 

 

Для більшості власних назв, які складаються з двох і більше слів, 

загальним є таке правило: Перше слово складної офіційної назви 

записується з великої букви, а решта – з малої. Однак слід бути уважним, 

оскільки в назві може бути іще одна назва, зазвичай це ім’я видатної особи, 

назва країни чи населеного пункту. 

За цим правилом пишуться: 

 назви міністерств і відомств (Міністерство агропромислової 

політики України, Пенсійний фонд України, Державна служба 

автомобільних доріг України, Державне казначейство України); 

 назви установ обласного, районного чи місцевого значення 

(Ленінський районний суд міста Дніпропетровськ, Корецька районна рада, 

Дмитрівська сільська рада народних депутатів, Коростенська міськрада); 

 назви міжнародних і українських галузевих, громадських 

організацій, об’єднань, політичних партій (Міжнародний валютний фонд, 

Міжнародний олімпійський комітет, Федерація незалежних профспілок 

України); 

 назви навчальних закладів усіх рівнів та форм власності 

(Мелітопольський державний університет економіки, Львівське пожежно-

технічне училище; Вільногірська середня школа №2, Державний вищий 
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навчальний заклад „Український державний хіміко-технологічний 

університет”); 

 назви підприємств, заводів, різноманітних економічних 

об’єднань, причому такі родові поняття як фірма, концерн, трест, синдикат 

тощо пишуться з малої літери, а їх індивідуальні назви беруться в лапки 

і перше слово в них записується з великої літери (ЗАТ „Кримський титан”, 

СП „Нафтогаз”, концерн „Стирол”, завод „Автоматпром”, фірма 

„Березіль”). 

Дуже часто першим у назві підприємств, установ, закладів є 

географічний прикметник, який вказує на їх місцезнаходження 

(Новополоцьке ВО „Полімер”, Казанський завод синтетичного каучуку, 

Новокузнецький завод полімерного машинобудування, Нижньодніпровський 

трубопрокатний завод, Запорізький інститут економіки та інформаційних 

технологій). 

Від власних назв підприємств, установ, закладів слід відрізняти назви 

їх частин, відділів, відділень, секторів, підрозділів, колегіальних органів, які 

записуються з малої літери (кафедра неорганічної хімії, рада факультету 

сучасних технологій, лабораторія синтетичних палив та паливно-

мастильних матеріалів УДХТУ, відділ маркетингу). 

З малої літери пишуться назви посад, звань, учених ступенів (академік, 

президент фірми, генеральний директор, ректор, проректор, декан, доцент, 

кандидат наук, доктор наук). 

З великої літери пишуться абревіатури, а також складноскорочені 

слова, утворені від власних назв установ та організацій (ДВНЗ УДХТУ, 

НБ ДНУ, Дніпроспецбуд, Кабмін України). 

У договорах з великої літери і без лапок пишуться назви 

перейменованих за функцією суб’єктів дії, оскільки ці слова набувають 

значення власних (Покупець − Продавець − Сторони, Замовник − 

Виконавець, Автор − Видавництво, Підприємство − Постачальник, Клієнт 

− Банк, Орендодавець − Орендатор), наприклад: 
ТОВ „Поліклініка сімейної медицини” (далі – Замовник) в особі генерального 

директора Кота В.М., який діє на підставі Статуту, з одного боку, та 

ТОВ „Дніпропетровський регіональний медичний центр безпеки дорожнього руху 

„ПРОФІНФОРМ” (далі – Виконавець) в особі генерального директора 

Горяного Г.М., який діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цей договір про 

наступне... 

У службових листах з великої літери пишуться займенники Ви, Ваш, 

Вам. 

Якщо йдеться про конкретний документ, то слово Закон записується 

з великої літери, але в решті випадків − з малої (Закон України „Про працю”, 

але економічні, математичні закони, закони природи). 

Іноді велика буква є засобом розрізнення значення слова, наприклад: 

Ампер (вчений) − ампер (одиниця виміру); Адоніс (бог) − адоніс (квітка 

горицвіт); Пальміра (місто в Сирії) − пальміра (вид пальми); Тантал 

(міфічний герой) − тантал (хімічний елемент); Тритон (давньогрецький 
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герой і один із супутників Нептуна) − тритон (рід саламандр, музичний 

інтервал); Химера (міфічне чудовисько) − химера (нездійсненна мрія); Ехо 

(німфа) − ехо (луна, фізичне відбиття звука від предметів). 

 

Практичні завдання 

 

1 Записати власні і загальні назви відповідно до правил 

а) державна служба автомобільних доріг україни; львівський соціально-

економічний інститут; український кредитний банк; харківський 

електромеханічний завод; інтернет; село весела федорівка; набережна 

академіка білецького; петропавловськ-камчатський; торгівельна марка ревіта; 

російська федерація; конституційний суд україни; малобілозерська гімназія 

дивосвіт; 

б) державний комітет україни з нагляду за охороною праці; 

кременчуцький автомобільний завод; кам’янець-подільський державний 

університет; село старий колодязь; набережна перемоги; місто спас-

клепики; торгівельна марка блюмарин; сполучені штати америки; кафедра 

історії та українознавства; прем’єр-міністр україни; факультет дистанційної 

освіти; малинська школа мистецтв; 

в) державний комітет статистики україни; харківський державний 

економічний університет; місто біла церква; проспект імені газети правда, 

ростов-на-дону; торгівельна марка сваровскі; придністровська молдавська 

республіка; факультет технології органічних речовин; голова верховної ради 

україни; верхньодніпровська школа-ліцей №5; кривбасцемент; 

дніпропетровський меблевий комбінат; 

г) державна інспекція з питань контролю за цінами; київський інститут 

міжнародної економіки та підприємництва; український народний 

інвестиційний фонд; село мар’їна роща; вулиця академіка заболотного; 

новоград-волинський; торгівельна марка аквалайф; автономна республіка 

крим; механічний факультет; президент україни; зеленодольський 

гуманітарний ліцей №6; львівська керамічна фабрика. 

 

2 Виправити помилки у власних і загальних назвах відповідно до правил 

а) Антимонопольний комітет україни; Київський Національний 

Університет ім. т. Шевченка; вінницький булочно-кондитерський комбінат; 

село Високе поле; вулиця Вітряні гори; місто Форт-шевченко; Торгівельна 

Марка „віль глас”; Президент фірми „Екопласт”; Луцький економічний 

ліцей; малобілозерський обласний центр „Дивосвіт”; Куп’янський 

Силікатний завод; 

б) державний інноваційний фонд України; миколаївський університет 

економіки та бізнесу; Рада Національної безпеки та Оборони; київський 

завод шампанських вин; Переяслав-хмельницький; село Вільний табір; 

Запорізьке Шосе (вулиця); Торгівельна марка „Поліс”; львівський 

економічний ліцей; КривбасЦемент; ринок Озерка; 

в) Фонд сприяння малому Бізнесу; національний педагогічний 
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університет ім. М.П. Драгоманова; луганський трубний завод; село Вільний 

посад; Донецьке шосе (вулиця); Президент фірми Аркадія; село Сурсько-

михайлівка; торгівельна марка бізаца; вінницький масложиркомбінат; голова 

Конституційного суду україни; Кафедра економічної теорії. 

 

Підсумкові запитання 
Скільки є принципів написання складених власних назв? 

У яких назвах кожне слово потрібно написати з великої літери? 

У яких назвах тільки перше слово пишеться з великої літери? 

Як записуються географічні назви, які використовуються в поштових даних? 

Яким чином записуються назви різноманітних економічних, промислових 

структур? 

 

 

НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ СЛІВ-ТЕРМІНІВ 

 

Умовно складні слова можна поділити на дві групи: ті, що пишуться 

через дефіс, і ті, що пишуться разом. в українському правописі детально 

розглядаються всі випадки написання складних слів ([12, с. 29-44]; додатково також 

див. словники [Ошибка! Источник ссылки не найден.10; 11]), тому зосередимо увагу лише на 

найбільш поширених для наукового та ділового стилів випадках. 

 

 

Слова, що пишуться через дефіс 

 

Через дефіс пишуться: 

1 Складні прикметники, утворені від двох і більше слів, що 

перебувають у сурядному зв’язку (коли умовно між частинами слова можна 

поставити сполучник і: постачально-збутовий, товарно-транспортний, 

митно-тарифний, целюлозно-паперовий, експертно-перевірювальний, 

південно-західний, механіко-математичний). 

2 Складні прикметники, утворені з двох або більше основ, що 

означають відтінки кольорів чи смаків (кисло-солодкий, гіркувато-солоний, 

лимонно-жовтий, синювато-блакитний, сніжно-білий, але білосніжний, бо 

білий, як сніг). Виняток: жовтогарячий, червоногарячий. 

3 Складні іменники, утворені з двох і більше самостійно вживаних 

іменників, коли наступні слова уточнюють перше (офіс-менеджер, кредит-

овердрафт, фірма-розробник, кабель-шлейф, інженер-електрик, флеш-

пам’ять, країна-імпортер, рахунок-специфікація, препарат-аналог, нетто-

баланс, бізнес-процес, бізнес-леді, але бізнесмен, бо це слово було 

запозичене в такому вигляді, а не утворене відповідно до правил 

українського правопису). 

4 Складні одиниці виміру (кілолюмпен-година, кілоелектрон-вольт, 

кілограм-молекула, мегават-година, фот-секунда, тонно-кілометр, метр-

кельвін, людино-день). 
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5 Складні слова, першим компонентом яких є арабські, римські цифри, 

грецькі, кириличні, латинські літери чи абревіатури (DVD-диск, DIP-

перемикач, ZIF-сокет, FP-формат, PR-кампанія, Т-подібний, 34-

контактний, 8-бітний, 3-валентний, 5-процентний, γ-промені). 

6 Слова, першою складовою частиною яких є іншомовні елементи віце-

, екс-, штаб-, міні-, міді-, максі-, прес- (екс-президент, штаб-квартира, 

прес-конференція, міні-АТС, міні-тест, але мінімаркет, бо це слово було 

запозичене в такому вигляді, а не утворене відповідно до правил 

українського правопису). 

При написанні складних слів з частками слід зважати на те, що в різних 

галузях науки використовуються іншомовні частки, що пишуться через 

дефіс, але у правописі не коментуються, наприклад, слова де-юре
3
, де-

факто
4
. 

У хімічній галузі через дефіс пишуться слова з часткою спін-, цис- 

(спін-дозволений, цис-формула, цис-сполука). Через дефіс пишуться терміни 

з галузі економіки форс-мажор
5
, спін-оф, старт-ап, а також слова 

з часткою франко-
6
 (франко-автомобіль, франко-термінал, франко-комісія). 

Останнім часом набули поширення частки веб-, топ-, що також 

пишуться зі словами через дефіс (веб-камера, веб-дизайн, веб-програміст, 

топ-менеджер, топ-тема). У комп’ютерній термінології набуває поширення 

частки хаб-, хост- (хаб-пристрій, хаб-розгалужувач, хост-центричний). 

 

Слова, що пишуться разом 

 

Разом пишуться: 

1 Складні слова, утворені від підрядних словосполучень, тобто коли від 

одного слова до іншого можна поставити запитання (експортоорієнтований, 

кредитоспроможний, внутрішньоекономічний, капіталовкладення, 

цілодобовий, низькопробний, вузькоспеціалізований, легкозаймистий, 

струмозапобіжник). 

2 Складноскорочені слова незалежно від способу скорочення і похідні 

                                                           
3Юридично, по праву, формально. 
4
Фактично; те, що є насправді. 

5
Події, надзвичайні обставини, які не можна передбачити і яких не можна запобігти 

якими-небудь заходами, наприклад, стихійне лихо. 
6Франко(від італ. „вільний”) – комерційний термін на позначення виду угоди, коли певна 

частина витрат на транспортування і вантаження товару відбувається за рахунок 

продавця), наприклад: 

франко-вагон (автомобіль, термінал) − транспортування і повантаження товару до 

вагона (автомобіля, термінала) відбувається за рахунок продавця; 

франко-склад постачальника − транспортування продукції зі складу постачальника за 

рахунок покупця; 

франко-станція відправлення − доставлення на станцію відправлення і повантаження 

продукції у вагон за рахунок продавця; подальші витрати перекладаються на покупця; 

франко-станція призначення − доставлення продукції до станції призначення оплачує 

постачальник. 
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від них (банкомат, нацбанк, нацбанківський, спецсервіс, міськком, Мінпром, 

держресурс, торгпред). 

3 Складні слова з частками напів-, пів-, полу-, спів- (напівфабрикат, 

напівпродукт, напізатверділий, полудень, співавтор, співучасник). Якщо 

частки напів-, пів-, спів- приєднуються до кореня, що розпочинається на 

я, ю, є, ї, то тоді між часткою і коренем ставиться апостроф: напів’яскравий, 

пів’яблука, пів’ящика. У власних назвах частка пів- пишеться через дефіс: пів-

Криму, пів-Новомосковська, пів-Америки (у діловому та науковому стилях 

такі „одиниці виміру” недопустимі). 

4 Слова з більшістю іншомовних часток, наприклад, з частками анти-, 

бі-, екзо-, інфра-, ультра-, авіа-, авто-, аеро-, біо-, вело-, гідро-, екстра-, 

електро-, пери-, макро-, мега-, метео-, мікро-, мілі-, моно-, мото-, 

мульти-, нео-, полі-, радіо-, соціо-, стерео-, теле-, термо-, пан-, пост-, 

квазі-, псевдо- тощо (антиінфляційний, авіапасажир, термодеструкція, 

мегапроект, антисептик, макроекономіка, мікроклімат, контрагент, 

олігополія, біполярний, бірадикальний, біфункціональний). 

 

Практичні завдання 

 

1 Записати складні слова за правилами правопису 

а) платіжно/банківський, фірма/відправник, ПІН/конверт, 

товарно/транспортний, капітало/вкладення, 6/денка, право/свідомість, 

довго/терміновий, авіа/зйомка, стерео/програвач, кіно/мережа, пів/Азії, 

водо/знижувач, звуко/вловлювач, екс/директор, гіпсо/картонний, 

плодово/ягідний, низько/пробний, густо/малиновий, світло/зелений; 

б) конкурентно/спроможний, бізнес/план, ціно/утворення, 

метало/приймач, тридцяти/річчя, політ/економія, напів/фабрикат, 

соло/вексель, пів/ящика, бак/сховище, менеджер/економіст, коло/подібний, 

викон/роб, швидко/хідний, дво/поверховий, ПІН/код, мало/концентрований, 

буро/зелений, блідо/рожевий, техно/опт/торг; 

в) конкурентно/здатний, вантажо/обіг, мало/компетентний, 

регіон/реципієнт, п’яти/тонний, аеро/динаміка, пів/метра, 

нижньо/дніпровський, напів/овал, DVD/диск, мед/сервіс, Агро/банк, 

метало/обробний, сільсько/господарський, соціально/економічний, 

тепло/обмінний, експрес/метод, південно/західний, темно/зелений, 

фіолетово/червоний; 

г) зовнішньо/економічний, ресурсо/відтворення, пів/хвилини, 

напів/провідник, віце/прем’єр, супер/карго, держ/майно, інженер/технолог, 

ноут/бук, де/факто, експертно/перевірювальний, взаємо/замінний, шеф/повар, 

хіміко/біологічний, DVD/програвач, лист/оферта, рожево/червоний, 

кисло/молочний; 

д) внутрішньо/торгівельний, рес/контро, пів/яблука, 

звуко/непроникність, приймально/здавальний, держ/стандарт, 

товаро/розподіл, сто/шістдесят/річчя, напів/замкнутий, Приват/банк, 

10/кратний, франко/термінал, ультра/короткий, рахунок/фактура, 
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документо/обіг, видо/змінний, фізико/математичний, жовто/гарячий, 

сріблясто/сірий. 

 

Підсумкові запитання 
За якими принципами записуються складні слова? 

Як записуються слова, утворені від сурядних словосполучень? 

Як записуються слова, утворені від підрядних словосполучень? 

З якими частками слова пишуться через дефіс? 

Як записуються слова і власні назви з часткою пів-? 

У яких випадках після частки пів- ставиться апостроф? 

 

 

КОМП’ЮТЕРНИЙ НАБІР ТЕКСТІВ 

 

Комп’ютер остаточно витіснив друкарську машинку і став основним 

засобом оформлення наукових текстів і документів. Практично всі 

працівники сфери управління користуються ПК, що спрощує і прискорює 

процес складання документів. 

 

 

Загальні вимоги до роботи з комп’ютером 

 

Діалог користувача з DOC відбувається через команди-символи, 

кожен з яких має значення певної дії. Коли необхідно виконати певну 

операцію, слід навести курсор-стрілочку на потрібний символ і клацнути 

клавішею миші. Наприклад, якщо навести курсор миші на зображення 

принтера у робочому рядку і натиснути клавішу миші, то комп’ютер 

автоматично друкуватиме на принтері виділений текст. Якщо до файлу чи 

папки підвести курсор миші і двічі натиснути ліву клавішу миші, то це ж 

саме, що і виділити файл курсором і клавішею Enter (увійти, відкрити). 

Інформація на дисках зберігається в каталогах. Каталог – це 

спеціальне місце на диску, у якому зберігаються файли, відомості про їх 

розмір, час останнього оновлення. Зазвичай каталог називається ще папкою. 

На кожному диску може бути безліч каталогів/папок, а кожен каталог/папка 

може містити значну кількість файлів. 

Щоб створити папку або файл потрібно клацнути правою клавішею 

мишки і вибрати опцію „створити” − файл (або папку). Присвоюючи назву 

папці чи файлу, можна використовувати літери латинського чи кириличного 

алфавіту, арабські цифри. Не варто використовувати у назвах різні знаки чи 

українські літери І, Ї, Є, апостроф, оскільки при перенесенні інформації 

папки і файли з такими назвами можуть не „відкритися”. Не рекомендується 

також використовувати назви, які містять більше 60-70 символів 

(враховуючи пробіли). Документи одного виду бажано розміщувати в одній 

папці (наприклад, папка „Накази”, „Службове листування”, „Договори”, 

„Протоколи”). Не можна створювати документи в папках з програмними 

комплексами. 
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У зв’язку з наявністю різних версій додатку Word в пакеті Офіс (стара 

програма не „розпізнає” тексти, створені в новій версії) передавати 

інформацію краще в єдиному форматі rtf, який „розпізнається” всіма 

версіями. 

У процесі експлуатації комп’ютера з різних причин можуть бути 

псування і втрата інформації, що зберігається на жорстких дисках. Тому 

варто створювати резервні копії папок з документами на з’ємних дисках. 

Найкраще диски і дискети тримати в спеціальних пластикових контейнерах. 

Клавіатура. Різноманітні програми і програмісти по-різному 

використовують клавіші клавіатури, причому функції деяких клавіш 

дублюються мишкою. Наприклад, переміщення курсора можна робити 

мишкою і клавішами ↓↑→←. Безумовно, майже всі операції можна 

виконати мишкою, однак це уповільнюватиме темп роботи і одночасно на 

праву руку падатиме велике навантаження, що може призвести до запалення 

нерва. Тому варто частину операцій виконувати через клавіші, розміщені під 

лівою рукою. 

Найбільша клавіша, розміщена внизу, використовується для пробілів 

(пустого символа). Цією клавішею пробіл вводиться незалежно від 

виставленого алфавіту. 

Enter − створення нового рядка для друкування тексту. 

Використовується тоді, коли потрібно розпочати новий абзац. За межами 

текстового документа дії клавіші залежать від того, що є в командному 

рядку. 

Backpace − стрілка наліво в цифровому ряді для стирання 

попереднього знака. 

Del, delete − клавіша у правій частині клавіатури, видалення 

наступного символа. Якщо потрібно видалити не один знак, а цілий масив, 

тоді його потрібно виділити і натиснути Backpace або Del. 

PageUp − гортати уверх, це можна зробити і мишею по лінійці 

прокрутки. 

PageDown − гортати вниз. 

Caps lock служить для фіксації режиму великих літер, тобто коли 

потрібно набрати заголовними літерами назву документа. Повторне 

натискання клавіші скасовує режим великої літери. 

Клавіша Shift, успадкована від друкарських машинок, 

використовується для введення великої літери (зазвичай їх дві на клавіатурі 

− зліва і справа). Тобто, щоб набрати маленьку літеру слід натиснути 

клавішу з потрібною літерою, а ця ж велика літера друкується одночасним 

натисканням клавіші з клавішею Shift. Аналогічно вводяться цифри 

і символи, розташовані на одній клавіші: цифра − натисканням клавіші із 

зображенням потрібної цифри, а символ − одночасним натисканням клавіші 

з потрібним символом і клавіші Shift. 

Клавіші Ctrl, Alt, Shift найчастіше використовуються в комбінації 

з іншими клавішами. Назви клавіш Ctrl, Alt означають „управління” 

і „додаткове” (у значенні альтернативне) наприклад: 
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Ctrl Home − перемістити курсор на початок тексту 

Ctrl End − перемістити курсор на кінець тексту 

Ctrl → − переміщення на слово вперед 

Ctrl ← переміщення на слово назад 

Ctrl + С − скопіювати виділений масив тексту 

Ctrl +V − вставити скопійований масив тексту 

Ctrl + Х − видалити виділений масив тексту 

Розміщення латинських і кириличних літер на клавіатурі відповідає їх 

розміщенню на друкарських машинках. Вибір режиму введення російського, 

українського алфавіту чи латиниці зазвичай здійснюється натисканням двох 

клавіш Ctrl + Shift або Alt + Shift, розміщеними під лівою рукою. Якщо ці 

клавіші неактивні, то їх слід активізувати (біля віконечка з вказівкою на 

мову − нижній правий кут монітора − клацнути лівою клавішею мишки 

і вибрати „Параметри”), бо змінювати мову друкування клавішами швидше 

і зручніше, ніж робити це через віконце мишкою. 

 

Загальноприйняті назви деяких символів: 

* – астериск 

/ скісна риска, дріб, слеш 

\ зворотна скісна риска (бекслеш) 

& амперсенд 

@ комерційне „ет” (собака) 

() відкриваюча і закриваюча круглі дужки 

{} відкриваюча і закриваюча фігурні дужки, парантез 

[] відкриваюча і закриваюча квадратні дужки 

На клавіатуру винесено найбільш уживані знаки, решту знаків можна 

знайти через віконце „Вставка” → „Символ” → знайти потрібний знак → 

натиснути команду „Вставити”. Драйвери клавіатури дозволяють задавати 

нову розкладку клавіатури, тобто призначати певну комбінацію клавіш для 

друкування символів, не винесених на клавіатуру. Наприклад, якщо певний 

знак використовується дуже часто, то його можна винести на клавіатуру 

через комбінацію клавіш („Вставка” → „Символ” → знайти потрібний знак 

→ натиснути команду „Сочетание клавиш” → призначити зручну 

комбінацію клавіш). Зокрема для проставляння апострофа (’) в українській 

мові найзручніше призначити комбінацію клавіш Ctrl + ё. 

 

 

Правила набору текстів на комп’ютері 

 

У комп’ютерних програмах задано різноманітні формати паперу 

і розміри берегів, що відповідають різним стандартам. Тому, розпочинаючи 

роботу на ПК, слід спочатку виставити параметри сторінки формату А 4 

(„Файл” → „Параметры страницы” → + „Ориентация книжная” + „По 

умолчанию”). Будь-який новий документ у текстовому редакторі 

створюється на основі шаблону. Шаблон може мати встановлений розмір 
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паперу, берегів, шрифту, а також реквізити, стандартний текст. 

Для того, щоб деякі реквізити не „плавали” по сторінці, зокрема грифи 

затвердження і погодження, посада і розшифрування підпису, їх слід 

вносити не звичайним способом, як текст, а в невидимих (прихованих) 

таблицях. Наприклад, для службових листів можна побудувати таблицю на 

три стовпчики: у лівий стовпчик вносяться реквізити фірми-відправника, у 

правий − реквізити фірми-отримувача (вирівнювання за лівим краєм при 

нульовому положенні табулятора), місце в центральному стовпчику пізніше 

можна використати для резолюції. Прихована таблиця на три стовпчики є 

зручною і для оформлення реквізиту „Підпис”, особливо тоді, коли складену 

назву посади потрібно розділити на декілька рядків, а розшифрування 

підпису, відповідно до вимог стандарту, слід розташувати на рівні 

останнього рядка назви посади. При цьому також слід виставити 

форматування „За лівим краєм” при нульовому положенні табулятора  

(тобто без абзаца). 

У документах, виготовлених за допомогою ПК, кутові обмежувальні 

рамки не проставляються. Назва документа набирається заголовними 

(великими) літерами (через caps lock) – РЕЦЕНЗІЯ. Слід розрізняти назву 

документа і його заголовок, оскільки допускається заголовок набирати 

звичайним розміром: 

 

ДОГОВІР (назва) 

на рекламу продукції (заголовок) 

 

Не дозволяється в заголовку документа розривати і переносити слова 

(ре-кла-му). Якщо заголовок великий, то його слід поділити (за змістом) на 

декілька рядків клавішею Enter, активізувавши функцію „Розмістити 

посередині”. Крапка після назви і заголовка документа не ставиться. 

Заголовними літерами набираються і „шапки” на титульних сторінках 

рефератів, контрольних, курсових чи дипломних робіт. Текст від заголовка 

набирається через 2-3 інтервали. 

Текст документа друкується через 1 або 1,5 інтервалу. Реквізити, що 

складаються з декількох рядків, друкуються через 1-й інтервал. 

Щоб розпочати нову сторінку в середині текстового масиву слід 

активізувати функцію „Розрив сторінки” (через віконце „Вставка” або 

натисканням клавіш Ctrl+ Enter). Абзац можна виставляти зразу на лінійці 

або користуватися табулятором. Жоден рядок не повинен починатися 

з пропуску (пробілу) чи завершуватися ним. 

При друкуванні текстів не слід плутати російські кавички (« ») та 

українські лапки („”), принаймні використовувати в межах одного 

документа або тільки лапки, або тільки кавички. Змішування знаків двох, 

дуже схожих між собою графічних систем справляє неприємне враження 

при ознайомленні з документом. Важливо також пам’ятати, що 

в українській мові літери і та Ї не є взаємозамінними. На старих клавіатурах 

літера Ї не позначається, однак вона продруковується через клавішу Ъ. Слід 
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також правильно вибирати знак для українського апострофа (’) − якщо знак 

вибрано правильно, то комп’ютер не підкреслює слова з таким апострофом 

як орфографічну помилку. 

Під час набору текстів слід враховувати численні типографічні 

традиції, які утвердилися задовго до появи комп’ютерів (див. правопис [12, 

с.59]), зокрема: 

 Не можна переносити прізвища, залишаючи в кінці попереднього 

рядка ініціали або інші умовні скорочення, що стосуються їх 

(акад. Солодка Н.О., а не акад./ Солодка Н.О.; доц. Рудич М.Ф, а не 

доц./ Рудич М.Ф; О.С. Забужко, а не О.С./ Забужко). 

 Не можна відривати скорочені назви мір від цифр, до яких вони 

належать (1917 р., а не 1917 / р.; 150 га, а не 150 / га; 20 куб. см, а не 

20 / куб. см чи 20 куб. /см). 

 Не можна відривати і переносити граматичні закінчення, з’єднані 

з цифрами через дефіс (3-й, 11-го, 378-му). 

 Не можна розривати умовні графічні скорочення на зразок і т.д., 

та ін., вид-во, т-во. 

 Не можна переносити на наступний рядок розділові знаки (крім тире), 

дужку або лапки, що закривають попередній рядок, а також залишати на 

попередньому рядку відкриту дужку або відкриті лапки. 

 

 

Звичайний пробіл 

 

Щоб уникнути вищезазначених помилок слід пам’ятати, що при наборі 

будь-якою мовою звичайний пробіл обов’язково слід ставити: 

а) після, а не до таких знаків як кома, крапка з комою, двокрапка, знак 

оклику, знак питання, а також після закриваючої дужки і закриваючих 

лапок; 

б) до, а не після відкриваючої дужки, відкриваючих лапок і трикрапки 

на початку речення. 

 

Нерозривний або тонкий (рос. жесткий) пробіл 

Нерозривний або тонкий (рос. жесткий) пробіл (Ctrl + Shift + пробіл) 

проставляється: 

а) між ініціалами та прізвищем (Б.М. Харчук); 

б) після географічного скорочення перед словом, якого воно 

стосується (м. Тернопіль, смт Магдалинівка, с. Котівка); 

в) між знаками відсотка %, параграфа §, та інших знаків (наприклад, 

після /, // у списку літератури), а також числами, що стосуються їх (№ 13, 

§ 25, С. 13-15, 240 с.); 

г) усередині таких умовних скорочень як і т. д., та ін. тощо; 

д) між внутрішньотекстовими пунктами та інформацією, розміщеною 

після них, наприклад: 1) підручник із хімії; а) між елементами; 
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е) між числами і одиницями виміру, що стосуються їх (ХХ ст., 2002 р., 

345 кг, 100 см); 

є) між класами багатозначних чисел, починаючи з п’ятизначних 

(8 000 000; 21 900); 

ж) після однобуквених прийменників та сполучників перед наступним 

словом, особливо на початку речення чи в заголовку. 

 

Пробілами з обох боків – нерозривним ліворуч і звичайним праворуч 

виділяється тире, арифметичні знаки, які записуються тільки при цифрах 

(+ (плюс), х (множення), – (мінус), : (ділення), =, ≠, ∞). 

На екрані комп’ютера, при активізації функції „Недруковані знаки”, 

на місці нерозривного пробілу є кружечок у вигляді індексу (Іваненко˚П.П., 

2˚340˚000, м.˚Ужгород, /˚рец.) У звичайному вигляді (на папері) там немає 

ніяких позначок. 

 

Не відділяється жодними пробілами: 

1) дефіс (залізо-кисневий, митно-тарифний, 10-градусний); 

2) цифри і знаки √, ± (граничне відхилення), ' (хвилина), " (секунда); 

знак С (за Цельсієм) записується тільки зі знаком градуса: 36,5ºС; 

3) два знаки номера або параграфа (№№, §§), дробові числа; 

4) цифри і букви в хімічній формулі: СН3СН2СН2СНО – масляний 

альдегід (бутаналь, бутиральдегід). 

 

 

Особливості перекладу та редагування текстів на комп’ютері 

 

Останнім часом більшість текстів обробляються за допомогою 

спеціальних комп’ютерних програм, що значно зменшує витрати часу 

і полегшує процес перекладу чи пошуку помилок у текстовому масиві. 

Однак, як і наявність транспорту не скасовує необхідності вміти ходити 

власними ногами, так і наявність різних програм на комп’ютері не ліквідовує 

обов’язкову грамотність користувача, а навпаки передбачає її високий рівень. 

Слід зважати на деякі моменти: 

1 Під час набору та автоматичного перекладу текстів при активізації 

функції „Автоматична перевірка орфографії” фрагменти текстового масиву 

можуть бути підкреслені хвилястою лінією зеленого кольору, що свідчить 

про стилістичні, синтаксичні чи пунктуаційні помилки, які потрібно 

виправляти самостійно, звертаючись до відповідної літератури. Червоною 

хвилястою лінією підкреслюються слова з орфографічними помилками. У 

межах одного тексту не повинно бути російських кавичок (« ») та 

українських лапок („ ”). Слід також правильно вибирати знак для 

українського апострофа (’). 

2 Комп’ютер часто „не сприймає” складні слова і підкреслює їх як 

помилку червоною хвилястою лінією. Такі слова потрібно перевіряти вже 

самостійно за правописом і традиційними словниками, і, переконавшись у 
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правильності написання, додавати такі слова до комп’ютерного словничка 

(установити курсор на потрібному слові, клацнути правою клавішею мишки 

і вибрати опцію „Добавить в словарь”). Іноді комп’ютер може „сприймати” 

деякі слова як помилку і відповідно виправляти їх. Наприклад, прізвище 

Головащук автоматично може розриватися в тексті на словосполучення 

„голова щук” (тобто, щучі голови), а прізвища Стешенко, Голеус, 

Зборовська, Зашивайко, Макаревич, Саєнко може постійно змінюватися на 

Тешенко, Колеус, Боровська, Зашиваймо, Макарович, Наєнко. 

3 Комп’ютер може „сприймати” власні назви як звичайні слова 

і відповідно перекладати, а не передавати їх, що є грубим порушенням норм 

українського правопису. Так, наприклад, російські прізвища Белый, Воробей, 

Кошка, Любимый можуть бути перекладені як Білий, Горобець, Кішка, 

Улюблений, хоча правильно було б Бєлий, Воробей, Кошка, Любимий. 

і навпаки українські прізвища Кошик, Цибуля, Щасливець можуть бути 

автоматично перекладені російською як Корзина, Лук, Счастливец, хоча 

правильно – Кошык, Цыбуля, Щасливец. 
4 Назви міст і сіл не перекладаються (наприклад, місто Красний Луч 

Луганської області), однак деякі власні назви мають специфічні українські 

відповідники або передаються за традицією (зазвичай це назви українських 

населених пунктів): рос. Николаев, Одесса, Киев, Харьков, Днепропетровськ 

− укр. Миколаїв, Одеса, Київ, Харків, Дніпропетровськ; Вена, венский – 

Відень, віденський, Германия − Німеччина, Венгрия, венгерский – Угорщина, 

угорський, Млечний Путь – Чумацький Шлях. 

З іншого боку назви вулиць, площ, проспектів, майданів, житлових 

масивів тощо поштових даних, якщо вони знаходяться на території України, 

перекладаються (улица Строителей, Исполкомовская, Западная – вулиця 

Будівельників, Виконкомівська, Західна, ж/м Победа, Тотоль, Красный 

Камень − ж/м Перемога, Тополя, Червоний Камінь). 

5 Помилки при перекладі тексту з допомогою комп’ютерних програм 

можуть спричинити омоніми та багатозначні слова, оскільки комп’ютер не 

завжди може „визначити” контекстуальне значення слова. Так, наприклад, 

рос. „брак резины” автоматично може бути перекладене як „брак гуми” 

(правильно) і „шлюб гуми” (неправильно); „гражданский кодекс” може бути 

перекладене як „цивільний кодекс” (правильно) і „громадянський кодекс” 

(неправильно), „предложение на рынке” – як „пропозиція на ринку” 

(правильно) і „речення на ринку” (неправильно), „при случае” − як „при 

випадку” (неправильно) і „при нагоді” (правильно). 

6 Слід перевіряти форму родового відмінка однини іменників 

чоловічого роду ІІ відміни: рос. правопорядка, Крыма, класса, протеина, 

левериджа, клея, критерия, дисконта – укр. правопорядку, Криму, класу, 

протеїну, левериджа, клею, критерію, дисконту. Якщо слово є 

багатозначним чи омонімом, то слід уточнити потрібне закінчення: нет акта 

о списании − немає акта про списання; акта неповиновения− акту 

непокори. 
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7 Дієприкметникові і дієприслівникові звороти слід перекладати 

самостійно, враховуючи використання описових зворотів, наприклад: 

Граждане, положившие деньги на депозит, получили дивиденды – 

Громадяни, які поклали гроші на депозит, отримали дивіденди. 

8 Слід перевіряти переклад ступенів порівняння прикметників: 

важнейший – найважливіший, найбільш важливий (неправильно – найбільш 

важливіший чи самий важливий). 

9 Комп’ютерні програми не завжди визначають змістові помилки 

внаслідок неправильно набраного слова. Наприклад, якщо помилково 

набрати „вини” замість займенника „вони” у словосполученні „вони не 

побачили” – „вини не побачили” слово „вини” не підкреслюватиметься як 

помилка. 

10 Слід перевіряти правильність перекладу словосполучень 

з прийменником „по” (по: бить по доске – бити по дошці, бегать по корпусу 

– бігати по корпусу; з: по поводу – з приводу, екзамен по химии – екзамен 

з хімії, по моей вине – з моєї вини; за: идти по компасу – йти за компасом, по 

инерции – за інерцією; через (з якоїсь причини, внаслідок чогось): отпуск по 

болезни – відпустка через хворобу; після: по возвращении – після повернення, 

по окончании срока – після закінчення терміну. 

11 Слід перевіряти переклад іменників, які можуть змінювати значення 

роду і узгоджувати з ними залежні слова: степень давления – ступінь тиску, 

зал – зала, далекая Сибирь – далекий Сибір, президиум – президія, высокая 

насыпь – високий насип, пыльца – пилок, светлый путь – світла путь, злая 

собака − злий собака, высокий тополь – висока тополя. 

Отже, при комп’ютерній обробці текстів не слід повністю покладатися 

на „штучний розум”, бо, як відомо, ніщо не може повністю замінити людину. 

 

Підсумкові запитання 
 

Яких правил потрібно дотримуватися при наборі текстів на комп’ютері? 

Які найпоширеніші випадки порушення правил переносу слів і частин тексту? 

У яких випадках при наборі текстів на комп’ютері використовується звичайний 

пробіл? 

У яких випадках при наборі текстів на комп’ютері використовується нерозривний 

пробіл? Яким чином проставляється такий пробіл? 

Про що слід пам’ятати, редагуючи тексти, перекладені за допомогою спеціальних 

комп’ютерних програм? 
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