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Однією з найважливіших рис кожної літературної мови є усталеність її норм. Українська 
літературна мова в ході розвитку дедалі більше усталює свої норми в фонетичному, 
морфологічному, синтаксичному планах, у ділянці наголосу тощо. Проте і в усному і в 
писемному мовленні трапляються порушення орфоепічних, граматичних і лексичних норм, 
які можна звести до ряду типових випадків. 

Найбільше цих відступів і порушень трапляється в галузі наголосу, що «не являє собою 
чогось абсолютно усталеного»1, і де почувається чималий вплив діалектів та інших мов. 

Зокрема, іменники жіночого роду з суфіксом -к(а) в літературній мові в множині 
здебільшого переносять наголос на закінчення: жінка — жінки, книжка — книжки, 
сторінка — сторінки, записка — записки тощо. Причому при відмінюванні наголос на 
закінченні зберігається в усіх відмінках. В усному мовленні, проте, часто замість сторінки, 
сторінок, сторінкам тощо чуємо сторінки, сторінок, сторінкам і под. Так само записки, 
вчительки, ластівки, замість записки, вчительки, ластівки й под. 

Іменники чоловічого роду типу брат, шлях, редактор, товариш у множині мають 
наголос на флексії, а в сполуці з числівниками два, три, чотири наголошуються на основі: 
брат — брати, шлях — шляхи, редактор — редактори, товариш — товариші, але два (три, 
чотири) брати (шляхи, редактори, товариші) тощо. Тим часом в усному мовленні іноді 
вживається неправильний наголос: два (три, чотири) брати (шляхи, редактори, товариші). 
У популярній пісні «Черемшина» два слова вжито з неправильним наголосом: Ластівки 
гніздечко звили (замість звили) в стрісі; крім того, порушується норма вживання закінчення -
я в родовому відмінку однини іменників чоловічого роду м’якої групи: вівчара (треба 
вівчаря). Подібні помилки зустрічаємо в словах гончар, лікар — гончара, лікара, замість 
гончаря, лікаря тощо. 

Іменники чоловічого роду жнець, жрець, швець у непрямих відмінках однини та в усіх 
відмінках множини мають форму женця, женцеві, женцем, на женці, женче, женці, женців 
і т. д. Так само й жерця, шевця, жерці, шевці тощо. А в розмові буває: жнеці, жреці, швеці. І 
не тільки в розмові. У статті Анатолія Кенсицького «Магія числа» читаємо: халдейські 
ж р е ц і  нарахували на небі, крім Сонця й Місяця, ще п’ять видимих неозброєним оком 
планет («Жовтень», 1966, № 2, стор. 136). 

Від іменників чоловічого роду м’якої групи часом неправильно утворюють кличну 
форму: царе!, лікаре! замість царю!, лікарю!, очевидно, під впливом іменників мішаної 
групи типу повістяре!, вугляре! 

Згідно з правилами, «українські прізвища передаються на письмі за загальними нормами 
правопису українських слів»2. Отож треба писати Кіт, Ніс, Білокінь, Чорновіл, Кривоніс, а 
не Кот, Нос, Білоконь, Чорновол, Кривонос і под. 

Як відомо, нормативний словник є законом для всіх, а для вчителів, редакторів, 
журналістів, перекладачів особливо. Порушення тих рекомендацій, які дають нормативні 
словники, досить часто зустрічаються у мові українського радіо й телебачення. Тут постійно 
вживають слова скрипач, коньки, конькобіжець, конькобіжний, клюква, львов’янин, хоч усі 
словники цілком слушно рекомендують віддавати перевагу словам скрипаль, ковзани, 
ковзаняр, ковзанярський, журавлина, львів’янин. 

Буває, що помилки усного мовлення проникають навіть у термінологію, зокрема в 
юридичну. Розгляньмо значення слова захист за шеститомним «Українсько-російським 
словником»: 

«Захист 1) защита; покровительство; ограждение; уст. ограда; 2) прибежище; (реже) 
укрытие; приют; кров»3. Як бачимо, тут немає вказівки на вживання цього слова як 
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юридичного терміна. Те саме можна сказати й про слово захисник4. Юридичні терміни 
українською мовою є оборона, оборонець5. А «Кримінально-процесуальний кодекс 
Української РСР» уживає слів захист, захисник6. На штампах нотаріальних контор можна 
прочитати слово пошліна (укр. мито). 

Боротьба за культуру українського усного літературного мовлення як джерела живлення 
писемної мови повинна бути основним завданням усієї філологічної й культурно-освітньої 
громадськості. 
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