
Український правопис 1928 року

Вступ

Історична  доля  галичан  і  наддніпрянців  склалася  так,  що  дві  галузки

українського народу протягом століть належали до різних державних формацій. Цей

факт відбився на розвитку культури обох Україн, зокрема на розвитку української

літературної  мови  на  цих  теренах.  Розвиток  той  не  був  абсолютно  незалежний:

обидві України співпрацювали між собою у багатьох сферах національної культури,

наскільки перебування у двох різних державах це дозволяло. Тоді і виникає питання

про прийняття єдиного варіанту правопису. Йдеться про правопис 1928 року.

Основна частина

Якщо  коротко  окреслити  історичну  довідку  щодо  прийняття  українського

правопису 1928 року, — то це знаходимо в Івана Огієнка. 1

Оскільки  перша система  українського  правопису  1918-1921  років  робилася

поспішно, бо життя вимагало її, тож була вона коротка й не до кінця розроблена.

Настав далі спокійніший час, і тому Академія наук та народний комісаріат освіти

незабаром узялися знову за цю працю. Скласти правопис доручили професорам-

мовознавцям:  А.  Кримському,  В.  Ганцову  й  О.  Синявському.  Підготування  праці

довго  тягнулося,  в  ній  брали  участь  усі  українські  мовознавці  й  видатні

літературознавці (наприклад, С. Єфремов) та педагоги. 

Таким чином Академія багато попрацювала, укладаючи тепер уже закінчену

систему  нового  українського  правопису.  Правопис  питомих  слів  уклала  вона

старанно  й  всебічно.  Щодо  правопису  чужоземних  слів,  то  Академія  все  ж

намагалася опиратися на українську вікову традицію та на панівну в Україні вимову.

І коли б власне така засада була проведена в правопис, уся правописна справа в

Україні пішла б спокійною дорогою, корисною для всього українського народу. Але

так не сталося.
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Перед комісаріатом освіти  невідповідальні  особи почали  стверджувати,  що

правопис  —  справа  не  самої  Академії  наук,  але  всього  громадянства,  і  що  для

нового перегляду його треба скликати ще широку Правописну комісію з участю й

Львівського  Наукового  товариства.  Народний  комісар  освіти  Микола  Скрипник

прихилився до цієї думки, й у травні 1927 р. до Харкова скликали конференцію з

понад 50 осіб, і вона в основному переробила вже складений академічний правопис.

У цій Харківській Правописній комісії найбільше сперечань було за вимову

чужоземних слів, особливо за західноукраїнську, що різко розходиться з вимовою

східноукраїнською. Комісія, проти постанови Академії наук, поступилася й багато

західноукраїнського з вимови чужих слів таки прийняла. Правила чужоземних слів

тут ще раз переробили в напрямі на "галицьку" вимову.

Народний  комісар  освіти  цей  правопис  таки  затвердив  6  вересня  1928  р.,

Українська  Академія  наук  також  прийняла  його  31  березня  1929  р.,  Наукове

товариство ім. Шевченка у Львові 29 травня того ж року приєдналося до цієї ухвали.

Але  ця  Харківська  Правописна  конференція  1927  р.  переступила  своє

завдання: їй доручено було покласти в основу своєї праці академічний правопис,

проте конференція в багатьох правилах, а саме в правописі чужих слів, відступила

від  нього;  наприклад,  конференція  прийняла  —  як  компроміс  для  Галичини  —

правила писання г і ґ та л і ль, тоді як Академія наук постановила писати тільки г і

л.

Як і треба було чекати, проти нового правопису зараз таки пішли протести,

виступило українське організоване вчительство, заявляючи, що таких поплутаних

правил писання чужоземних слів вони в школі при найбільшому своєму бажанні не

зможуть запровадити. (Наприклад, було постановлено писати г, л головно в словах

грецького,  а  ґ,  ль —  у  словах  латинського  походження,  але  велика  більшість

громадянства цих мов не знає. Виникає питання: як навчати дітей у школі?)

І це була прикра правда. Учительство посилало численні делегації до комісара

освіти  з  проханням перегляду правил писання іншомовних слів. Справа набрала

непотрібного розголосу й М. Скрипник покинув комісаріат освіти. Тому правопис



знову вернувся до Академії наук.

Згодом  І.  Ізюмов  від  імені  усього  вчительського  колективу   в  1931  році

випустив  свого  правописного  словника,  який  опирався  на  східноукраїнську

традиційну  вимову.  Таким  чином  в  Україні  фактично  повстало  два  правописи:

урядовий і вчительський, що різнилися писанням чужих слів. Тому Академія наук

аж  в  1933  році   змушена  була   в  нових  своїх  правилах  викинути  харківські

постанови про ґ та ль і вернулась до попередньої своєї постанови — у чужих словах

писати  г і л.

Оскільки  у  період  20-21ст.  формувався  Словник  української  мови  Б.

Грінченка, лексика І. Франка, усе це мало вплив на розмовну мову подальших років,

правопис  та  взагалі  галицький  діалект.  Про  це  можемо  знайти  у  праці  С.

Караванського “Секрети української мови”2

Історична доля сприяла галичанам у справі культури і з початком XX ст. Тоді,

коли  в  УССР,  навіть  за  часів  "українізації",  над  українством  висіла  окупаційна

сокира, то в умовах польської, хоч і куцої демократії, галицький варіант української

мови міг розвиватися без диктату з боку держави. У повсякденному житті галичан і

далі  розвивалася  українська  самобутня  лексика,  зокрема  спортивна,  військова,

громадсько-організаційна,  юнацько-таборова  тощо.  Загально  кажучи,  нема  такої

сфери  поширення  мови,  де  б  галицька  мовна  практика  не  лишила  своїх  вдалих

лексичних розв'язок. Це можна бачити на зразках цієї лексики у різних сферах: 

визнавець (послідовник /теорії /)
гуртівня (гуртовий склад)
доріст (молоде покоління)

Наведена лексика має всі підстави стати всеукраїнською лексикою. З другого 
боку, у мові галичан "прижилися" форми, що не зайшли до літературної мови: 
негодування, спротив.

Але наявність цих просто таки суржикових форм не зменшує ролі галицького 
варіянту в процесі розвитку української літературної мови.

Українське мовознавство мусить уважно ставитись до мовної практики галичан,

беручи з неї все, що збагачує українську мову. Україна сьогодні чекає на "розкуте"

слово  і  не  задовольняється  ні  офіційним  правописом,  ні  офіційною  мовною

2 Караванський С. Секрети української мови. - К. 1994. - С. 103-111.



практикою.  Вивчення  галицької  мовної  стихії  під  цим  оглядом  може  бути  дуже

помічним.

В. Німчук у своїй праці “Проблеми українського правопису в ХХ — початку

ХХІ  ст.”  3 виклав  зміни,  що  були  запропоновані  у  новій  редакції  правописного

кодексу. Він вважає, що варто повернутися до таких пунктів правопису 1928 р.:

1.  У правилі  про букву  ґ чітко сказано,  що її  пишемо в українських питомих і

засвоєних  загальних  та  власних  назвах  —  прізвищах  і  топонімах  —  згідно  з

вимовою, отже, не тільки в словах  дзиґа, ґава і  т.д., похідних від них прізвищах:

Ґудзь, Ґалаґан, Ґонта тощо, а й в інших антропонімах: . Ґалан, Ґеник, Ґжицький,

Ґиґа, у  географічних  назвах:  Ґорґани “центральна  частина  Бескидів,  найменше

заселена частина Українських Карпат”, Ґоронда, Ґаничі — назви сіл на Закарпатті і

т.ін.

2. Під впливом галицької традиції в правописі 1928 р. сформульовано правило, за

яким на початку слова пишемо тільки  і.  Але по всій Україні в багатьох лексемах

функціонує початковий и. Під впливом написаного зазнає деструкції ця риса живої

мови. Функціонування зазначеної голосної на початку слова підтверджує статус и як

окрем фонеми української мови, а не позиційного варіанта фонеми і. З огляду на це

запропоновано  чітке  правило:  писати  и на  початку  незапозичених  та  давно

засвоєних слів перед приголосними  н та  р:  инший і  т.д.,  иній, ирій (пор.  вирій),

иржа, иржати (пор.  діал.  гинший,  гиржа і  под.),  индик тощо,  а  також  у

відзвуконаслідувальному дієслові икати (пор. гикати) і похідних вигуку ич!

3. Щодо передавання чужомовних  g та  h,  то варто повернутися до академічних

правил 1919—1921  pp. та проекту 1928  p. “Українського правопису”: у загальних

назвах пишемо тільки г, незалежно від того h (гербарій, гіпотеза та ін.) чи g (газ,

газета, гараж, гол, голкіпер, грог) вимовляють у мові-джерелі. В окремих словах,

переважно  запозичених  через  російську  мову  з  англійської,  відповідно  до  h

передбачено писати х: хавбек, хокей, ноу-хау.

4.  Відповідно  до  традицій  не  пишемо  г на  початку  слів,  давно  запозичених  із

грецької  мови:  арфа,  історія,  омонім,  осанна та  ін.,  проте  в  нових  словах,

3 Німчук В. Проблеми українського правопису в ХХ — початку ХХІ ст. - К., 2002.



запозичених  через  західноєвропейські  мови,  наявний  початковий  г: гемоглобін,

голографія, гомогенний тощо.

5. Але власні назви мусимо писати з максимальним наближенням до звучання їх у

чужих мовах, щоб уникнути можливих непорозумінь (пор. вимову прізвища віце-

президента  Gor як  Гор, тоді  як  англ.  Whore вимовляється  ho:r “повія”),  тобто

відповідно до g та h мови-джерела писати ґ або г.

У  проекті  сказано,  що  відповідно  до  g та  h вживаємо  ґ або  г лише  в

антропонімах  (Ґете,  Гюґо,  Гейне,  Ґеґель тощо)  та похідних  від  них  лексемах.

Особисто вважаємо, що відповідно до  g та  h мови-джерела треба вживати  г чи  ґ

також у топонімах (Копенгаґен, Ґватемала,  Гамбурґ,  Гаваї) та похідних від них

слів:  геґелівський, ґватемальський і т.ін., бо коли заводити нове правило, то воно

має  охоплювати  весь  клас  власних  назв.  Тут  можливі  лише  винятки  для  давніх

запозичень: Англія, Греція, Грузія, Рига та деякі інші. 

6.  Дзвінкі  приголосні  перед  глухими  зберігаються  на  письмі,  правильне  тільки

щодо г: нігті, кігті, легкий, вогкий, дігтяр і т. ін., а стосовно д зовсім ні: сучасний

«Правопис»  фіксує  його  літературну  вимову  перед  глухими  приголосними  як  т:

натхненний, зітхаю, зітхнути: тільки в слові жердка д перед глухим к зберігається. 

7. «Правопис» 1928 р. не розрізняв понять «подовження приголосних», зумовлене

фонематичними процесами, і «подвоєння приголосних», зумовлене словотвірними

процесами.  Тому  всі  подовження  приголосних  розглядаються  як  подвоєння

приголосних. Не збігається із сучасним «Правописом» рекомендація «Правопису»

1928  р.  щодо  вживання  суфікса  -иня.  За  цим  «Правописом»  треба  було  писати

височиня,  широчиня,  далечиня,  глибиня,  величиня,  бистриня,  що  суперечило

загальнонародній мовній практиці.

8. У давальному відмінку іменників чоловічого роду згідно з «Правописом» 1928 р.

треба було вживати в основному закінчення -ові, -еві (після голосних -єві): братові,

сторожеві,  учителеві,  роєві,  рідше  в  іменниках  середнього  роду  здебільшого  в

назвах  істот  на  -ко:  теляткові,  дитяткові,  ягняткові,  лихові,  військові,  святові,

серцеві,  сонцеві.  А  -у  (-ю)  рекомендовано  вживати  в  усіх  іменниках  середнього

роду: дереву, селу, обличчю, знанню, в іменниках чоловічого роду з закінченнями в

називному відмінку на –ів (-їв), -ов (-йов): Львів Львову, Ковалів Ковалеву, Мліїв –

Млієву. Сучасний «Правопис» допускає паралельне вживання закінчень -ові та -у не

тільки щодо іменників назв істот із суфіксом -к: дитяткові й дитятку, теляткові й



телятку,  а  й  щодо  всіх  іменників  чоловічого  роду.  Цим  положенням,  по  суті,

заперечено властиву українській мові диференціацію закінчень -ові, -еві (-єві) та -у

(-ю), яку запропонував «Правопис» 1928 р. 

Отже, повернення до норм 1928 року власне в орфографії немає: пропозиції

торкаються  двох  флексій  —  у  родовому  відмінку  однини  іменників  третьої  і

четвертої відмін, причому в останній вирівнюється парадигма, усувається виняток.

Лише одиничні елементи правопису іншомовних слів повертають нас до орфографії,

що її прийняла Всеукраїнська правописна конференція. Щодо правопису літер ґ і г в

іншомовних  словах  можливе  повернення  до  норм  1919 p.  (1921 p.)  як  чітких  і

прийнятних для всіх українців. Більшість із нововведень, запропонованих у проекті

“Українського  правопису”,  вже  нині  практикуються  в  періодиці  й  книжковій

продукції України.

Висновки

З усього сказаного видно, що сучасний «Правопис» зробив деякі виправлення в 

наближенні до «Правопису» 1928 р., адже в останньому наявні деякі положення, що 

суперечать фонетичному принципові української правописної системи. Тому в 

цілому він ґрунтовніше відображав її, ніж сучасний «Правопис». Не можна 

піддавати сумніву, що сучасний український правопис потребує реформування, але 

подальший шлях його розвитку має бути предметом виваженої та дбайливої праці 

багатьох професіоналів з орієнтацією на національні мовні традиції та, в той самий 

час, на спрощення самого правопису. 
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