ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ ДО НОВОЇ РЕДАКЦІЇ
ПРОЄКТУ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ
ВІД ПРАВОПИСНОГО СЕМІНАРУ ІМЕНІ ОЛЕКСИ ГОРБАЧА
7 лютого 2018 року в Українському католицькому університеті на кафедрі філології
розпочав роботу Правописний семінар імені Олекси Горбача. Упродовж пів року
провідні перекладачі з різних мов збиралися щомісяця, аби обговорити наріжні
питання передачі іншомовних слів українською мовою. Кожен із семінарів було
присвячено певній мові. Зокрема, Уляна Головач відкрила Правописний семінар
доповіддю про грецькі запозичення, її починання підхопив Ростислав Паранько
лекцією про правопис латинізмів. Юрій Дуркот ґрунтовно розглянув правопис слів,
запозичених із різних германських мов, окрім англійської. Остап Сливинський
виступив із доповіддю про транслітерацію польських власних назв. У результаті цих
жвавих обговорень робочій групі семінару вдалося випрацювати низку засадничих
принципів написання іншомовних слів українською мовою. Тож коли наприкінці
серпня, у період відпусток, Міністерство освіти і науки повідомило про обговорення
нової редакції проєкту Українського правопису (УП), найактивніші учасники робочої
групи Правописного семінару підготували свої пропозиції та зауваження до нового
правопису за підсумками проведених зустрічей. Відтак, на початку вересня на кафедрі
філології УКУ зібралося коло перекладачів і філологів, щоб обговорити пропоновані
зміни. Зазначені пропозиції стосуються не всіх аспектів правопису, а власне тих, які
пов’язані з написанням іншомовних слів українською (Розділ ІІІ. УП 2018 року).
Міністерство вже їх отримало, і сподіваємося, що правописна комісія їх врахує. А поки
стисло викладаємо основні положення надісланих пропозицій. Принагідно
зазначимо, що із жовтня семінар відновить свою роботу – уже заплановано
обговорення щодо таких мов: італійської (виступить Мар’яна Прокопович), іспанської
(виступить Галина Грабовська), китайської (виступить Наталія Цісар) та англійської
(виступить Василь Старко).
ЧИ МАЄ ЛІТЕРА «Ґ» ПОСТІЙНУ ПРОПИСКУ?
Новий проєкт УП і надалі пропонує в загальних назвах передавати звук [g] та близькі до
нього звуки, що позначаються на письмі буквою g, буквою г: аванга́рд, агіта́ція, агре́сор,
бло́гер, гва́рдія, генера́л, гламу́р, гра́фік, грог, емба́рго, марке́тинг, мігра́ція; лінгві́стика,
негативний, се́рфінг, синаго́га. Натомість у прізвищах та іменах людей допускається
передавання звука [g] двома способами: шляхом адаптації до звукового ладу української
мови – буквою г (Ва́ско да Га́ма, Вергі́лій, Га́бсбург, Гарсі́я, Ге́гель, Гео́рг, Ге́те, Грегуа́р,
Гонга́дзе, Гулліве́р) і шляхом імітації іншомовного [g] – буквою ґ (Ва́ско да Ґа́ма, Верґі́лій,
Га́бсбурґ, Ґарсі́я, Ге́ґель, Ґео́рґ, Ґе́те, Ґреґуа́р, Ґонґа́дзе, Ґулліве́р і т. ін.).

Учасники Правописного семінару УКУ погоджуються, що в загальних назвах звук [g]
варто передавати українською буквою Г: авангард, агітація, агресор, готика,
конгрегація, інавгурація, магістратура, легітимний, стратегія, генеза, гімназія, догма,
егіда (узвичаєні винятки: ґрунт, ґрати, ґанок, ґатунок, ґвалт і похідні слова), однак
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доповнюють, що через Ґ можна писати лише незасвоєні запозичення, власне
етранжизми, наприклад: альтер еґо, персона ґрата, фата морґана тощо; а також
запозичення, що функціонують як власні назви: Ґавдеамус, Вульґата, Септуаґінта
тощо.
До усіх власних назв (антропонімів і топонімів), як наголошують учасники семінару,
треба застосовувати єдине правило: звук [g] відтворювати українською як Ґ (окрім
винятків для узвичаєних географічних назв: Англія, Рига, Єгипет). Тому варто писати:
Friedrich Hegel – Фрідріх Геґель, Grégoire – Ґреґуар, Johann Wolfgang von Goethe – Йоганн
Вольфґанґ фон Ґете, Heidelberg – Гайдельберґ, Graz – Ґрац, Göttingen – Ґеттінґен,
Tübingen – Тюбінґен, Grenoble – Ґренобль, Nottingham – Ноттінґем, Birmingham –
Бірмінґем, Glasgow – Ґлазґо).
Відповідно звук [h] і в загальних (гандбол, гербарій, гінді, госпіс, госпіталь, гумор,
гуманіст, секонд генд), і у власних назвах треба передавати буквою Г: Heinrich Heine –
Гайнріх Гайне, Houston – Г’юстон, , Harvard – Гарвард, Helsinki – Гельсінкі, Himalaya –
Гімалаї тощо. Подібно, у власних назвах грецького походження на місці γ пишемо Г:
Георгій, Горгій, Гея, Горгона тощо.
Автори пропозицій зазначають: “Дуже важливо, що новий проєкт УП допускає
написання паралельних форм з г/ґ в антропонімах. Вважаємо однак, що не варто
спинятися на такому половинчастому рішенні і поширити правило написання літери
ґ на місці g на всі географічні назви. В усіх редакціях УП надто велику жертву
приноситься в данину «узвичаєності», але ж почали писати Гельсінкі і поступово до
цього призвичаїлися, і тепер вже форму Хельсінкі пересічний український мовець
сприймає як дивовижу”.
Однак якщо букви g, h у мові-джерелі вимовляються інакше, ніж [g], [h], в українській
мові відтворюємо вимову мови-джерела: Girona – Жірона, Borges – Борхес, Jorge – Хорхе,
Caravaggio – Караваджо тощо.
ХТО СУМНІВАЄТЬСЯ, ЯК ПИСАТИ СЛОВА “БІБЛІОТЕКА” І “ТЕОРІЯ”?
Новий проєкт УП пропонує передавати буквосполуку th у словах грецького походження
буквою т: антоло́гія, антрополо́гія, апте́ка, а́стма, бібліоте́ка, католи́цький, теа́тр,
тео́рія, ортодо́кс, ортопе́дія, Амальте́я, Промете́й, Те́кля, Таї́сія, Теодо́р. У словах,
узвичаєних в українській мові з ф, допускається орфографічна варіантність на зразок:
ана́фема і ана́тема, дифіра́мб і дитира́мб, ефі́р і ете́р, ка́федра і кате́дра, логари́фм і
логари́тм, міф, міфоло́гія і міт, мітоло́гія, Агата́нгел і Агафа́нгел, Афі́ни і Ате́ни,
Борисфе́н і Бористе́н, Демосфе́н і Демосте́н, Ма́рфа і Ма́рта, Федо́сь і Тодо́сь, Феса́лія і
Теса́лія та ін.

Перекладачка з грецької мови Уляна Головач коментує це правило так: “Дуже важливе
правило. Адже українською мовою ще не перекладено багато творів античної
грецької літератури і щоб передати імена чи терміни, які ще ніколи не вживалися
українською мовою, перекладачі матимуть чітку рекомендацію. Ще немає, наприклад,
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українського перекладу «Історії» Тукідіда, тому вважати написання Фукідід
узвичаєним щонайменше некоректно.
Однак вважаємо за доцільне дещо змінити ілюстративний список, щоб користувач
зрозумів, що в новому правописі відбулася зміна в підході до передачі грецького звука
[θ]. Адже на прикладі таких запозичених слів, як бібліотека, аптека чи теорія,
користувач не зауважить, що правило змінилося. Тому ми оновили ілюстративний
ряд: бібліотека, астма, ортографія, ортоепія, дитирамб, анатема, Партенон, Теогнід,
Коринт, Термопіли, Демостен, Бористен (винятки: акафіст, Вифлеєм)”.
Крім того, учасники Правописного семінару вважають, що недоцільно подавати в
цьому списку імена Марфа і Марта, Федось і Тодось, Агатангел і Агафангел з огляду на
те, що це різні імена, як Теодор і Федір, Тимотей і Тимофій, Матей і Матвій. Адже тут
не йдеться про фонетично-морфологічну адаптацію, а радше про націоналізацію імен,
які мають грецьке чи біблійне походження.
Водночас можна допустити паралельні форми для узвичаєних слів, при цьому
вказати, що деякі з таких паралельних форм вживаємо в різних контекстах.
Наприклад: Афіни і Атени: Афіни – столиця Республіки Греція, Атени – назва
античного грецького полісу (пор. Медіолан і Мілан). В окремих випадках запозичені
різними шляхами лексеми українська мова адаптувала в обидвох варіантах, які мають
різну семантику: кáфедра (на факультеті) і катéдра (римо-католицький храм).
КОЛИ АНГЛІЙСЬКЕ “TH” ПИШЕМО ЯК “Т”, А КОЛИ ЯК “З”?
Новий Проєкт УП пропонує передавати буквосполуку th у словах англійського походження
звичайно через т: три́лер, Ага́та, Арту́р, Бле́ксміт, Во́рдсворт, Ме́редіт, Со́тбі; у деяких
власних назвах за традицією через з: Ре́зерфорд, Ве́зербі , Са́зерленд рідше через с:
Голсуо́рсі.

Перекладач з англійської мови Василь Старко зауважує, що це правило не пояснює,
чому в англійських словах буквосполуку th передаємо по-різному, а відтак, потребує
докладнішого обґрунтування:
Звуки [θ] і [ð], що в англійській мові-джерелі позначаються буквосполукою th,
передаємо як: Т, коли цією буквосполукою позначено глухий звук [θ]: Arthur Clarke –
Артур Кларк, William Wordsworth – Вільям Вордсворт, George Meredith – Джордж
Мередіт; як З, коли цією буквосполукою позначено дзвінкий звук [ð]: Wetherby –
Везербі, Donald Sutherland – Дональд Сазерленд тощо. Можливі винятки: Sotheby's
['sʌðəbiz] – Сотбі, Worthy ['wɜ:ði] – Ворті.

ОДНОЗНАЧНІСТЬ АНГЛІЙСЬКОГО “W”
Згідно з новим проєктом УП, англійське w передаємо звичайно через в: віке́нд, Вашингто́н,
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Ве́бстер, Веллінгто́н, Ві́льсон, Вінніпе́г та ін.; у деяких словах за традицією через у: Уе́льс,
Уо́лл-стріт, Голсуо́рсі, уайт-спирит та ін.

Учасники Правописного семінару називають таке правило половинчастим і вважають, що
варто послідовно передавати звук [w], який в англійській мові-джерелі позначається
буквою w, через В: Вельс, Волл-стріт, тощо. Водночас у власних назвах із літерою w не
варто забувати і про іншу послідовність, згідно з якою g завжди передаємо через ґ:
Вашинґто́н, Вінніпе́ґ тощо.
АУДИТОРІЯ ЧИ АВДИТОРІЯ?
Згідно з новим проєктом УП, у запозиченнях із давньогрецької мови, що мають стійку
традицію передавання буквосполучення au шляхом транслітерації як ау, допускаються
орфографічні варіанти: аудіє́нція і авдіє́нція, аудито́рія і авдито́рія, лауреа́т і лавреа́т,
па́уза і па́вза, фа́уна і фавна.

Учасники Правописного семінару коментують це правило так: якщо вже допускати
паралельні форми у словах грецького і латинського походження, то основним має
бути варіант ав (авдієнція, авдиторія, лавреат, фавна), і саме на цьому варіанті має
наголошувати правопис.
КРАПКИ НАД “ЧАБАТОЮ”

Новий проєкт УП подає таке правило щодо написання літери І
1. На початку слова: іде́я, інстру́кція, інтернаціона́льний; І́бсен, І́ден, Ізабе́лла, Іліа́да, І́ндія,
І́тон,
Після приголосного перед голосним та буквами є, ї, й: артеріа́льний, геніа́льний,
діа́лектика, індустріаліза́ція, матеріа́л, діа́гноз, чіаба́та, ціані́д, соціалі́зм, фіа́лка;
аудіє́нція, гіє́на, ріє́лтор, кліє́нт, пієте́т, тампліє́р; копії́ст, аксіо́ма, раціо́н, революціоне́р,
соціоло́гія, фіоле́товий; ра́діус, тріу́мф; парті́йний, ра́дій; Біаррі́ц, Фіу́ме; Віардо́, Ігле́сіас,
Марціа́л, Ліє́па, Оссіа́н, Сіа́м, Фіорава́нті, Шантії́.
У кінці слова іншомовне -іa передаємо через -ія: арте́рія, мате́рія, інду́стрія, Іта́лія,
Гарсі́я, Га́ллія.
2. Після приголосних в особових іменах і в географічних назвах, а також у похідних
прикметниках перед наступним приголосним і в кінці слова: Дідро́, Ді́зель, Грі́мм, КанзасСі́ті, Лісабо́н, Ме́дічі, Міссісі́пі, Монтевіде́о, Ніл, Ові́дій, Россі́ні, Севі́лья, Сі́дней, Анрі́,
Замбе́зі, Ка́прі, Сомалі́;
Власні назви, що перейшли в категорію загальних назв, пишемо за правилами правопису
загальних назв іншомовного походження: ди́зель (від прізвища Рудольфа Ді́зеля), силуе́т
(від прізвища Етьєна де Сілуе́тта).

Під час обговорення нового проєкту УП на засіданні Правописного семінару в УКУ
крапки над «і» допомагає розставити перекладачка з італійської та англійської мов
Мар’яна Прокопович.
Вона, зокрема, зауважила, що в італійській мові буква і після букв c та g перед
голосними a, u, o німа і позначає тільки передньоязикову вимову попередніх звуків,
тому наведений у новому проєкті УП варіант чіабата неслушний, бо, по-перше, не
відповідає оригінальній вимові ciabatta [ʧa´ba:tta], а по-друге, ускладнює
артикуляцію українському мовцеві. Це стосується і загальних, і власних назв. Так,
варіант Джіорджіо – Giorgio [´ʤo:rʤo] – взагалі не стравний для українського мовця
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і спотворює оригінальну вимову. Відповідно ці слова варто було б писати так: чабата,
Джорджо.
В інших випадках букву i, що позначає нескладотворчий звук [j] перед голосними,
краще передавати через відповідні букви, що передають звук [j] в українській мові: й,
я, ю, є, ї: не Фіуме, а Ф’юме (Fiume), не Фіораванті, а Фйораванті (Fioravanti).
СКІЛЬКИ ВИМІРІВ У ПРАВИЛА ДЕВ’ЯТКИ?
Новий проєкт УП пропонує дотримуватися правила дев’ятки і в загальних, і у власних
назвах. Зокрема, у ньому зазначено:
И пишемо:
1. У загальних назвах після приголосних, що позначаються буквами д, т, з (дз), с, ц, ж (дж),
ч, ш, р перед наступним приголосним (крім й): ди́зель, дина́мо, дипло́м, дире́ктор,
мето́дика; інститу́т, матема́тика, сти́мул, тип; пози́ція, фізи́чний; такси́ст, родзи́нка,
силуе́т, систе́ма; цисте́рна, ци́фра; режи́м, джигі́т, джи́нси; чичеро́не; ши́рма, шифр;
брига́да, риф, фа́брика.
2. У географічних назвах з кінцевими -ида, -ика: Антаркти́да, Атланти́да, Флори́да;
Адріа́тика, Аме́рика, Анта́рктика, А́рктика, Атла́нтика, А́фрика, Ба́лтика, Ко́рсика,
Ме́ксика.
3. У географічних назвах після приголосних дж, ж, ч, ш, щ і ц перед приголосним: Алжи́р,
Вашингто́н, Вірджи́нія, Ге́мпшир, Жиро́нда, Йо́ркшир, Ле́йпциг, Цинда́о, Чика́го, Чи́лі та в
похідних від них: алжирець, йоркши́рський, чилі́йський та ін. Перед голосним і в кінці слова
пишемо і: Віші́, Ші́офок.
4. У географічних назвах після р перед приголосним (крім [j]): Великобрита́нія, Крит,
Маврита́нія, Магри́б, Мадри́д, Пари́ж, Рив’єра,
Ри́га, Рим та ін. та в похідних від них: брита́нський, маврита́нський, ри́зький та ін.
Примітка: У географічних назвах після р перед [j] та в похідних від них пишемо і, наприклад,
Трієст, Бріє́нн, Ер-Ріяд, трієстський, ер-ріядський.
5. У географічних назвах після приголосних д, т перед наступним приголосним крім [j]:
Ватика́н, Единбу́рг, Кордильє́ри, Меди́на, Палести́на, Сарди́нія, Скандина́вія, Тибе́т, Тибр
та в похідних від них: ватиканський, единбу́рзький, скандина́вський та ін.
Примітка. Після приголосних д, т перед голосним пишемо і: Галатіа́н, Обсидіа́н, Лундіа́но.
6. У ряді інших географічних назв за традицією: Брази́лія, Вифлеє́м, Єрусали́м, Кита́й,
Пакиста́н, Сираку́зи, Си́рія, Сици́лія, та в похідних від них: єги́петський, сирі́єць та ін.

Учасники Правописного семінару зійшлися на тому, що правило дев’ятки
поширюється лише на загальні назви. А самé застосування цього правила до
конкретних слів засвідчує найвищий ступінь їхньої адаптації до законів української
мови. Однак дискусійним є застосування його до власних назв, які загалом не тільки
не потребують аж такої сильної українізації, а навпаки мали б увиразнити
закоріненість в іншомовний контекст. Ось як автори пропозицій до нового проєкту
УП аргументують свою позицію.
Передання звука [i], яка є вагомим чинником українізації чужих слів, свідчить про те,
що іншомовні слова насправді поділяються на три групи за ступенем засвоєності.
● А) Загальні назви – це зазвичай засвоєні мовою слова, які підлягають також
морфологічній адаптації і сприймаються мовою як адаптовані, власне
«усиновлені», тобто свої.
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● Б) Власні назви – антропоніми (імена та прізвища). Це головно не засвоєні
мовою власні імена, щодо передачі яких важливо виробити чіткі правила і
користуватися ними беззастережно. Але це та група іншомовної лексики, яка
найменше претендує на те, щоб асимілюватися під фонологічну систему мовиприймача (в нашому випадку йдеться про українську мову).
● В) Власні назви – топоніми (назви великих річок чи міст) здебільшого також
засвоєні мовою і часто містять сліди минулих історичних епох, коли українська
мова підпадала тим чи іншим політичним і культурним впливам. Тут потрібно
прислухатися до поради Ю. Шевельова і «дуже обережно й поступово намагатися
вносити нормативне написання. Скажімо, Ірландія і Фінляндія, хоч ця традиція
живцем перещеплена з російської мови».
А) Загальні назви, оскільки їм властивий найвищий ступінь засвоєності (це слово має
важливу для цього контексту етимологію! – за-своє-ність) мають тенденцію
уподібнюватися до звучання української мови. Саме тому т.зв. правило «дев’ятки»
проголошує чіткий імператив писати и в загальних назвах після д, т, з (дз), с, ц, ж,
(дж), ч, ш, р перед наступним приголосним. Придивімося уважніше до цих слів,
більшість з яких має грецьке або латинське походження: динамо, директор, методика,
інститут, стимул, тип, позиція, фізика, таксист, силует, цифра, режим, шифр,
бригада, риф, парадигма, титани, ефемериди. І ми побачимо, що навіть не знаючи
цього правила, український мовець, якщо він чи вона має чуття української мови, не
скаже і не напише інакше. Саме тому, що це засвоєні слова, тут працює чинник
внутрішньомовного регулювання.
Б) Про передавання іншомовного звука [i] в антропонімах. Саме тому, що антропоніми
становлять групу запозичених слів, які найменше засвоюються мовою, ми
дотримуємося позиції, що на власні імена і прізвища дія правила «дев’ятки» не
розповсюджується: Martin Luther – Мартін Лютер (не: Марти́ н).
В) Вважаємо також, що в питанні передавання географічних назв на рівні правила
потрібно дотримуватися такого самого підходу, як і в антропонімах (Sicilia – Сіцілія). І
це потрібно чітко сформулювати. Ті позиції, які не підпадають під дію цього правила,
в проєкті УП 2018 детально виписані.
ҐЕТЕ, БЕЛЬ, К’ЄРКЕҐОР, ҐЮНТЕР ҐРАСС
Згідно з новим проєктом УП, голосні, яким на письмі відповідають букви й буквосполучення
ö, ø, ое, eu, у німецькій, данській, іспанській, норвезькій, турецькій, французькій, шведській
та деяких інших мовах, і фонетично подібні до них голосні передаємо українською буквою
е: Ге́те, Ке́льн, Пасте́р, Ма́льме, Вільне́в, а після звука [j] буквою є: сомельє́, кабальє́ро,
жульє́н, Пуатьє́, Рішельє́, Б’є́рнсон, Є́нчепінг.

Під час обговорення нового проєкту УП на засіданні Правописного семінару в УКУ свої
зауваження до цього правила висловив германіст Юрій Дуркот. Він, зокрема,
наголосив на тому, що це правило варто повністю переформулювати. Наведені тут
букви і буквосполучення ö, ø, ое, eu відтворюють звуки або звукосполуки, які в різних
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мовах і групах мов мають різну природу. Крім того буквосполучення eu в різних мов
передає цілком різні звуки або звукосполуки (буквосполучення eu в німецькій мові
передає дифтонг [ɔʏ̯ ], в іспанській – дифтонг [еu], а у французькій – звук [œ]). Нижче ми
зупинимося лише на правописі умляутів у германських мовах. При цьому важливо
розуміти, що умляути – це звуки, а не «букви чи буквосполучення». Для умляутів у
германських мовах Юрій Дуркот пропонує такий системний підхід (аналогічно слід
розглянути інші мови).
Умляути в германських мовах
1. Умляут [œ], який в німецькій мові має варіанти написання ö, oe, у нідерландській
eu, у данській і норвезькій ø, у шведській ö, незалежно від написання в мові-джерелі
передаємо через е (є):
• нім. Wilhelm Röntgen – Вільгельм Рентґен, Heinrich Böll – Гайнріх Бель, Johann
Wolfgang von Goethe – Йоганн Вольфґанґ фон Ґете, Köln – Кельн, Alfred Döblin –
Альфред Деблін;
• нідерл. Keukenhof – Кекенгоф
• дан. Søren Kierkegaard – Серен К’єркеґор, Hans Christian Ørsted – Ганс Крістіан
Ерстед
• норв. Bjørnstjerne Bjørnson – Б’єрнстерне Б’єрнсон, Gjøvik – Євік
• швед. Jöns Jakob Berzelius – Єнс Якоб Берцеліус, Nils Löfgren – Нільс Лефґрен
Винятком є узвичаєне написання двох шведських імен: Björn – Бйорн і Göran – Йоран.
2. Умляут [ʉ], який у німецькій мові має варіанти написання ü, ue, y, в нідерландській
мові – u, uu, незалежно від написання в мові-джерелі пишемо ю:
• нім. Günter Grass – Ґюнтер Ґрасс, Patrick Süsskind – Патрік Зюскінд, München –
Мюнхен; Sylt – Зюльт;
• нідерл. Mark Rutte – Марк Рютте, Guus Hiddink – Ґюс Гіддінк, Guus Kuijer – Ґюс Коєр.
Але на початку слова пишемо у: Utrecht – Утрехт.
3. Натомість норвезький та шведський умляут [ʉ], що на письмі передається як u,
узвичаєно пишемо через у:
•норв. Knut Hamsun – Кнут Гамсун;
• швед. імена Sune, Rune, Gustav/Gustaf узвичаєно пишемо через у: Суне, Руне, Густав.
4. Данський, норвезький та шведський умляут [y] передаємо через і:
• дан. Niels Ryberg – Нільс Ріберґ, Yderby Lyng – Ідербі Лінґ, Nyborg – Ніборґ, Fyn – острів
Фін;
• норв. Tryggve Olavsson – Тріґве Олафссон, Dagny Juel – Даґні Юль
• швед. Gunnar Myrdal – Ґуннар Мірдаль, Johannes Robert Rydberg – Йоганнес Роберт
Рідберґ, Carl Richard Nyberg – Карл Ріхард Ніберґ.
Окремо слід завважити, що eu в німецькій мові вимовляється як [ɔʏ̯], що українською
віддаємо через ой, а не через е, як дає зрозуміти розглядуване правило (с. 132 в новій
редакції УП). Отже, в цьому воно суперечить пункту «Буквосполучення ei, eu у словах
німецького походження» проєкту (с. 133), де правильно вказано, "що німецьке
буквосполучення eu віддаємо через ой: Нойбра́ нденбург, Нойба́ уер".
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ЩО НЕ ТАК ІЗ БЕЙДЖИКАМИ?
Згідно з новим проєктом УП, англійський звук [æ], якому на письмі відповідає англійська
буква а, звичайно передаємо українською буквою а: макінто́ш, спа́м, ча́т, ха́кер, А́лекс,
А́дамс, А́длер, Га́ррісон, Ланка́стер, Манче́стер, Кана́верал, Ча́плін; у багатьох словах за
усталеною традицією цей звук передаємо через е: бізнесме́н, ме́неджер, ле́п-то́п, Бле́квуд,
Еппл, Ке́мерон, Ле́мберт, Пе́лл-Ме́лл, Се́лінджер, Сем, Те́тчер і т. ін.

Учасники Правописного семінару мають зауваження до того, як сформульовано це
правило. “Пункт «Звук [æ] у словах англійського походження» сформульовано так, що
ніби лише в традиційно усталених словах цей звук віддаємо через e, а в усіх інших
випадках «звичайно передаємо українською буквою а». Однак це не зовсім так.
Наведені приклади леп-топ й Еппл (очевидно, йдеться про назву відомої компанії, тож
її треба брати в лапки — «Еппл») навряд чи можна віднести до «усталеної традиції»,
адже вони ввійшли в українську мову зовсім недавно, як і, приміром, назва нагороди
«Греммі» (англ. Grammy). Багато англійських особових імен теж пишемо через е: Sam
– Сем, Danny – Денні, Jack – Джек тощо. Те саме стосується й прізвищ та географічних
назв: Jackson – Джексон, Jacksonville – Джексонвілл, Madison – Медісон тощо. Вважаємо,
що цей випадок потребує докладнішого аналізу, а правило —переформулювання”.
З огляду на те, що англійський звук [æ] віддаємо українською через e, то
неприпустимо віддавати його через ей: badge – бедж, беджик (значок, наприклад,
учасника конференції), а не *бейджик, як часто вживають.
ЛЯЙПЦІҐ, ГАЙНРІХ ГАЙНЕ, ҐУСТАВ МАЙРІНК,
ЗІҐМУНД ФРОЙД, ЛЮДВІҐ ФОЄРБАХ
Згідно з новим проєктом УП:
1. Німецьке буквосполучення еі відповідно до вимови передаємо українською мовою через
ай (яй): Айзена́х, Ва́йнрайх, Віттгеншта́йн, Ва́йзенборн, Ка́йзер, Ма́йнгоф, Нортга́йм,
фро́йляйн, Бляйбтрой, Кляйн, Кляйнерт, Фляйшер; буквосполучення eu — через ой:
Нойбра́нденбург, Нойба́уер. За традицією в давніших запозиченнях німецьке
буквосполучення еі передаємо в транслітерованому вигляді через ей: кре́йда, кре́йцер,
маркше́йдер, капельме́йстер, гросме́йстер, штрейкбре́хер, Ге́йне, Ле́йпциг, Рейн,
Швейца́рія.
2. У запозиченнях з нідерландської мови буквосполучення ij та букву y передаємо через
ей: ге́йзер, дрейф, Ван-Де́йк.

Юрій Дуркот вкотре звернув увагу: виклад теми дифтонгів передбачає засадниче
розуміння, що дифтонг – це звукосполука, а не буква чи буквосполука. Отож, це
правило варто переформулювати з опертям на звуки й вказівкою на варіанти їх
написання в мові-джерелі. Загалом же воно потребує докладнішого опрацювання й
розгляду окремих мов. Для дифтонгів у германських мовах Юрій Дуркот пропонує
такий системний підхід.
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Дифтонги в германських мовах
1. Німецький дифтонґ [aɪ]̯, який має чотири варіанти написання ei, ai, ey, ay,

данський [aɪ]̯ (на письмі eg), норвезький [æɪ] (на письмі ei, ey, eg), незалежно
від написання передаємо через ай (ає), яй (яє):
● нім. Gottlieb Daimler – Ґотліб Даймлер, Joseph Haydn – Йозеф Гайдн, Heidelberg
– Гайдельберґ, Leipzig – Ляйпціґ, Rhein – Райн, Reinhard Heydrich – Райнгард
Гайдріх, Gustav Meyrink – Ґустав Майрінк, Ursula von der Leyen – Урсула фон
дер Ляєн;
● дан. Teglstrup Hegn – Тайльструп Гайн;
● норв. Erik Rotheim – Ерік Ротгайм, Trondheim – Трондгайм, Thor Heyerdahl –
Тур Гаєрдал, Tegnehanne – Тайнеганне.
2. Нідерландський дифтонґ [ɛɪ]̯, який має різні варіанти написання ei, ij, eij, ey, y,

передаємо через ей:
● Leiden/Leyden – Лейден, Rembrandt van Rijn – Рембрандт ван Рейн*, Christiaan
Eijkman – Крістіан Ейкман, Antoon van Dyck – Антон ван Дейк тощо.
3. Німецький дифтонґ [ɔʏ̯], який має два варіанти написання eu, äu (aeu),

передаємо через ой (оє):
● нім. Sigmund Freud – Зіґмунд Фройд, Ludwig Feuerbach – Людвіґ Фоєрбах,
Leonhard Euler – Леонгард Ойлер, Adolf Bäuerle – Адольф Боєрле, Häusler –
Гойслер.
4. Нідерландський дифтонґ [œʏ̯] (ui, uy, uij), незалежно від варіанта написання

та норвезький дифтонґ [øy] (øy) передаємо через ой:
● нідер. Jacob van Ruisdael – Якоб ван Ройсдал, Salomon van Ruysdael – Саломон
ван Ройсдал, Gerrit Pieter Kuiper – Ґерріт Пітер Койпер, Johan Cruijff/Cruyff Йоган Кройф, Christiaan Huygens – Крістіан Гойґенс;
●
норв. Åse Øyhus – Осе Ойгюс, Hinnøya – Гінноя, Bygdøy – Біґдой.
ЯК НЕ ПЕРЕДАТИ СЛОВУ ГОЛОСНИХ
Новий проєкт УП подає таке правило:
Подвоєння букв на позначення голосних в іншомовних власних назвах, передаємо
подвоєнням відповідних українських букв: Аа́рне, Аа́хен, Авраа́м, Заа́ле, Каа́ба, Куу́ сінен,
Саа́рбрюкен, То́омінг, Ванзе́е, Шпре́е.

Учасники Правописного семінару наголошують на тому, що цей пункт потрібно
переформулювати з орієнтацією на вимову в мові-джерелі, бо, згідно з наявним
формулюванням правила, ми мали б писати: Google – Ґооґл, Bloomfield – Блоомфілд,
Fenimore Cooper – Фенімор Коопер, Beethoven – Беетговен, John Deere – Джон Деер, Ivar
Aasen (вимовляється в норвезькій мові як [Осен]) – Івар Аасен, Kierkegaard –
К’єркеґаард.
Водночас у словах Wannsee, Spree подвійна буква е позначає звукосполуку [eje], а не
голосні звуки. Оскільки треба писати Ванзеє й Шпреє, тому ці приклади варто
вилучити з розглянутого пункту.
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САНТЬЯҐО
У пункті про Правопис складних і складених географічних назв нового проєкту УП назву
Сант-Яго пропонують писати через дефіс:
г) географічні назви (переважно населених пунктів) з першими складовими частинами
соль-, спас-, усть- та іншомовними вест-, іст-, нью-, сан-, санкт-, сант-, санта-, сен-,
сент- і под., а також із кінцевими назвотворчими частинами -ривер, -сіті, -сквер, -стрит, фіорд і похідні від них прикметники: Соль-Ілéцьк, Спас-Клéпики, Усть-Каменогóрськ;
Вест-Íндія, Іст-Лóндон, Нью-Йóрк, Сан-Сальвадóр, Санкт-Гáллен, Сант-Я´го, СáнтаКлáра, Сен-Готáрд, Сент-Луї´с; Фолл-Рúвер, Атлáнтик-Сíті, Сáхо-сквер, Бóнна-фіóрд;
соль-ілéцький, усть-каменогóрський; нью-йóркський; фолл-рúверський, атлáнтиксíтинський та ін

Перекладачка з іспанської Галина Грабовська наполягає на тому, що назву “Сантьяґо
не можна розбивати дефісом. Писати Сант-Яго – подвійна помилка. По-перше, це не є
святий Яґо, це одна з іспанських форм імені Яків. Хоча воно й походить від
латинського Sanctus Iacobus, який вважається покровителем Іспанії, під час
реконкісти це було гасло, з яким християнські воїни йшли в атаку, яке поступово
трансформувалося в одне повноцінне ім’я – Santiago. Тобто писати Сант-Яго – це
однаково що писати Свято-Слав. По-друге, в іспанській мові немає прикметника
«сант». Є прикметник santo, який у позиції перед чоловічим ім’ям втрачає закінчення
–to і перетворюється на «сан»: San José (Сан-Хосе), San Miguel (Сан-Міґель), San Salvador
(Сан-Сальвадор) тощо”.
Як бачимо, урегулювання правописних питань, особливо стосовно передачі
українською мовою іншомовних слів, ставить перед нами – чи то авторами правопису,
чи то перекладачами, чи то філологами, чи то користувачами мови – цілу низку
невирішених питань і щоразу нових викликів. Одним із найбільших викликів
справедливо розглянути той, що повноцінне входження української мови в
європейський мовний простір нині не можливе без сучасного правопису, який би
реагував на потреби людини ХХІ століття, а відтак, був чутливим до мовного
розмаїття у світі. Беззаперечно, що самі правила в розділі про правопис слів
іншомовного походження та ілюстративний матеріал до них уже не можуть
обмежуватися орієнтацією на російську й англійську мови. Сучасний правопис
української мови має стати дороговказом щодо того, як українською віддавати
приклади з різних європейських та азійських мов.
Водночас розділ про правопис слів іншомовного походження має уґрунтовуватись на
чітко розписаних засадничих принципах щодо розрізнення таких важливих у
написанні цього розділу понять, як транскрипція, транслітерація і адаптація.
Зокрема, одним із наріжних принципів у цьому розділі має стати той, що правила в
ньому варто послідовно формулювати з опертям на відтворення звуків у мові-джерелі
й одночасною увагою до різних способів їх написання. Крім того, у цьому розділі було

10

б добре втілити вимогу, на якій наголошував Ю. Шевельов: «окремі тверді правила
для новоприйманих варваризмів».
На початку Розділу ІІІ варто було б додати примітку такого змісту: «У цьому розділі
наведено основні правила правопису слів іншомовного походження, а докладніші
правила буде викладено в окремому академічному виданні». Потреба в такому
виданні, що його мав би підготувати профільний інститут (Інститут української мови
НАНУ чи Інституту мовознавства ім. О. Потебні НАНУ), давно назріла. Вона
продиктована тим, що в незалежній Україні українська мова активно взаємодіє з
іншими мовами, запозичуючи численні слова, терміни, номенклатурні назви. Фахівці
потребують системних правил написання слів, запозичуваних із різних мов,
насамперед для європейських, але також і для азійських (китайська, японська,
корейська). У вказаному спеціалізованому академічному виданні слід викласти – у
згоді з затвердженим чинним правописом – докладні правила окремо для кожної
мови з розглядом особливих випадків і двомовним глосарієм. Перші напрацювання
для такого видання вже зроблено в рамках роботи «Правописного семінару імені
Олекси Горбача» в Українському католицькому університеті, де на основі широкого
мовного матеріалу різних мов і значного перекладацького досвіду група фахівців
(філологів і перекладачів) виробляє принципи оформлення запозичень із низки мов
(грецької, латинської, германських мов, польської тощо). Учасники семінару відкриті
до співпраці з науковцями з профільних інститутів для роботи над зазначеним
фаховим виданням.

Члени і членкині робочої групи Правописного семінару імені Олекси Горбача
Ярослава Мельник, професорка, докт. філол. наук, зав. кафедри філології Українського
католицького університету
Андрій Ясіновський, канд. іст. наук, доц. кафедри класичних, візантійських та
середньовічних студій Українського католицького університету, декан Гуманітарного
факультету УКУ
Уляна Головач, канд. філол. наук, доц. кафедри філології Українського католицького
університету, перекладачка з давньогрецької мови
Галина Грабовська, перекладачка з іспанської мови
Юрій Дуркот, германіст, перекладач
Рената Кивелюк, головна редакторка Видавництва Українського католицького
університету
Христина Назаркевич, канд. філол. наук, доц. кафедри німецької філології Львівського
національного університету ім. Івана Франка, перекладачка з німецької мови
Ростислав Паранько, старший викладач кафедри класичних, візантійських та
середньовічних студій Українського католицького університету, перекладач із латинської
та давньогрецької мов
Мар’яна Прокопович, перекладачка з італійської та англійської мов
Олена Синчак, канд. філол. наук, доц. кафедри філології Українського католицького
університету
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Дарія Сироїд, канд. філол. наук, доц. кафедри філології Українського католицького
університету, перекладачка з церковнослов’янської мови
Остап Сливинський, канд. філол. наук, доц. кафедри польської філології Львівського
національного університету ім. Івана Франка, перекладач з польської, болгарської,
македонської, англійської, російської та білоруської мов, поет, есеїст
Наталка Сняданко, перекладачка з польської та німецької мов, письменниця
Василь Старко, канд. філол. наук, доц. кафедри філології Українського католицького
університету, перекладач з англійської мови
Ярина Тарасюк, канд. філол. наук, доц. кафедри світової літератури Львівського
національного університету ім. Івана Франка, перекладачка з французької мови
Галина Теодорович, редакторка Видавництва Українського католицького університету
Тарас Тимо, перекладач із давньогрецької мови
Наталія Цісар, канд. філол. наук, доц. кафедри філології Українського католицького
університету
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