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Багатогранне функціонування нашої мови в Українській РСР і пов’язане з ним її інтенсивне 
збагачення й удосконалення сприяло усталенню граматичної будови та словникового 
складу. Однак для того, щоб це усталення йшло у бажаному (щодо краси й специфіки мови) 
напрямку, його треба свідомо регулювати. 

Уже з перших років Радянської влади здійснювана нею національна політика 
покликала до життя заходи, які повинні були сприяти нормалізації української літературної 
мови. Вони мали усвідомлений і цілеспрямований характер. 

Треба було створити правила правопису, підручники нормативної граматики і 
нормативні словники, щоб забезпечити правильне користування українською мовою в 
різних галузях культури й освіти, науки й техніки, виробництва й діловодства. 

Українські мовознавці відразу ж розпочали підготовку таких видань. У ході роботи 
виникали сумніви: що слід вважати «правильним», а що «неправильним», що є 
загальномовною нормою і що з того, що не було суворо усталеним і не скрізь уживаним 
(розмовне, діалектне), є допустимим. Але мовознавча наука того часу, цілком природно, ще 
не могла вичерпно і безпомилково відповісти на це. Критерії норми виробляються 
поступово, у процесі пошуків, причому з можливими упущеннями. Взагалі нормою 
літературної мови вважається те, чим послуговується якнайбільше мовців, мова яких 
наймісткіше увібрала в себе лексичні багатства і структурні риси загальнонародної мови, що 
витримали випробування часом, і такі, які знайшли застосування у творах найвидатніших 
майстрів художнього слова. Позанормативні елементи можуть використовуватися тільки в 
художньому стилі (у певній експресії, для місцевого колориту, для типізації), оскільки 
художній стиль є і повинен бути найменш стандартизованим. 

Проте, навіть чітко усвідомлюючи ці засади, не завжди легко й тепер робити під 
кутом зору норми правильний вибір чи відбір. А як це було в перше радянське десятиріччя, 
годі й казати. Адже в спадщину від минулого українське мовознавство дістало граматики 
переважно шкільного типу, які з методологічного й науково-теоретичного погляду залишали 
бажати кращого. Єдиний науковий, хоч і не бездоганний з погляду лексикологічних 
настанов «Словарь української мови» Б. Грінченка (1907—1909 pp.), не був повністю 
нормативним. 

У дожовтневий період не існувало єдиного загальнообов’язкового українського 
правопису: на Україні водночас діяло кілька відмінних орфографічних систем. Фонетичний 
принцип правопису став на той час популярнішим, ніж етимологічний, та і в ньому не було 
погодженості в окремих питаннях, зокрема у передачі м’яких і твердих приголосних звуків у 
запозичених словах, відмінкових закінчень, категорій роду окремих слів тощо. 

У 1921 р. Академія наук України видала масовим тиражем «Найголовніші правила 
українського правопису». Створені на науковій основі, ці «Правила», проте не охоплювали 
всіх випадків уживання слів та їх форм. Потреба в розширенні, уточненні й деталізації 
«Правила назріла досить швидко у зв’язку з розвитком і вдосконаленням таких 
функціональних стилів, як науковий публіцистичний, офіційно-діловий. І в 1926 р. було 
опубліковано проект нового українського правопису, до обговорення якого (на сторінках 
газет «Вісті» і «Комуніст») залучено найширші кола філологів та педагогів. 

Фахівцям, які на жаль, орієнтувалися на західні зразки, вдалося нав’язати правила про 
написання іншомовних слів, зокрема про розрізнення в них g і h, про м’яке л в іншомовних 
словах, що суперечили розмовній практиці більшої частини України, були неприродними, 
хибними. Прийнятий 1928 р. правопис, отже, допустив відхилення від наукових засад, і 
пізніше радянська громадськість відкинула його як такий, що не був зорієнтований на 
загальнонародне мовлення. 

У 1933 р. правопис був підданий корінній переробці, зокрема в розділі про написання 
іншомовних слів, і Постановою народного комісара освіти УРСР у вересні того ж року 
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«Український правопис» (автор проекту — академік Л. А. Булаховський), запроваджений 
1946 p., зумів нарешті в принципі вирішити не розв’язані до того орфографічні питання і 
ліквідувати ряд розходжень у написанні однотипних за структурою іншомовних назв. 
Другим виправленим і доповненим виданням він вийшов у 1960 р. і зберігає свою чинність 
досі. Довгорічна практика перевірила й ствердила життєвість і обґрунтованість його 
наукових принципів та основ. 

У 20-ті роки нинішнього століття були зроблені й перші спроби узаконення чи 
кодифікації граматичної будови і надання статусу літературності тому лексичному складові 
української мови, який протиставляється вузькодіалектній, жаргонно-розмовній, застарілій 
або штучно привнесеній іншомовній лексиці. 

Для укладання словника сучасної української мови в Академії наук УРСР було 
створено спеціальну комісію. Протягом 1924-1933 pp. вийшли в світ три томи «Російсько-
українського словника». До них увійшов значний лексичний матеріал з художньої літератури 
та етнографічних записів. Однак тут недостатньо використовувалися твори І. Франка, Лесі 
Українки, М. Коцюбинського, а також лексика радянської художньої літератури, науки і 
публіцистики. Крім того в словнику помітною була тенденція до деякої архаїзації, 
обмеження і спрощення. 

Тоді ж з’явилося чимало загальномовних словників спеціального призначення. 
Загалом їх випущено 37, з них 14 українсько-російських та 23 російсько-українських. 
Більшість цих словників укладалася нашвидкуруч, без відповідного вміння, тому з погляду 
повноти матеріалу і лексикографічної методики вони не були на належному рівні. У цей час 
було підготовлено і видано також ряд різногалузевих термінологічних словників, що мали 
такі самі хиби. У них відкидались уже існуючі українські терміни, спільні чи однозвучні з 
російськими, а деякі інтернаціоналізми замінювалися або діалектизмами, або штучно 
вигаданими новотворами. Наприклад, замість маятник пропонувалося хитун, буфер — 
відпружник, цистерна — станва, кабель — жильник, завод — виробня, кран — звід, гайка 
— мутра, кирка — дзюбак, кочегар — паровичник. 

Значна кількість штучно створених неологізмів з’явилася у двомовних словниках на 
догоду так званій теорії обов’язкових відповідників, згідно з якою кожне реєстрове слово 
однієї мови мусило мати свій відмінний відповідник у другій мові. Ці настанови знизили 
якість словникової продукції тих років. Тільки відкинувши хибні засади, використовуючи 
все позитивне й конструктивне з мовознавчої науки, українська лексикографія змогла 
розвиватися далі. 

У 30-ті роки в Інституті мовознавства АН УРСР розпочато роботу над укладанням 
нового «Російсько-українського словника» (однотомник), який вийшов у 1937 р. Він 
представляв лексику української літературної мови з різних сфер її функціонування і не 
допускав штучних новотворень попереднього періоду. Хоч у ньому трапляються певні не 
вивірені часом лексичні одноденки та ряд інших недоглядів, у нормалізації лексичного 
складу української мови він відіграв позитивну роль. 

Наступним етапом на шляху усталення лексичних норм української мови став 
«Російсько-український словник» 1948 р. за редакцією академіків М. Калиновича, 
Л. Булаховського, М. Рильського. Цей словник містить 80 тисяч слів. У ньому зібрана 
українська лексика з різних жанрів художньої мови, а також із суспільно-політичної 
літератури і публіцистики, де процес мовотворення відбувався найінтенсивніше. Цей 
словник активно сприяв урегулюванню писемної практики в багатьох галузях культурно-
освітнього будівництва в республіці, хоч і мав певні вади. 

Значно вищий порівняно з усіма попередніми щабель української лексикографії 
становить шеститомний «Українсько-російський словник» (1953-1961 pp.). Його обсяг — 
майже 122 тисячі реєстрових слів. У ньому розкриті значення і стилістичні відтінки слів, 
засвідчених у белетристиці, фольклорі, в соціально-політичній літературі, представлені 



найуживаніші терміни та назви з різних галузей виробництва й науки. Словник став справді 
авторитетним нормалізатором лексики сучасної української мови. Він допоміг виданню 
«Орфографічного словника української мови» (1975 p.). 

Лексикографічна робота на Україні в останні десятиріччя розгорталася по двох лініях. 
Перша — це створення двомовних словників, призначених забезпечити співвіднесеність 
значень слів у двох мовах, друга — створення різного типу словників української мови. 
Серед двомовних найбільш ґрунтовні — підготовлений в Інституті мовознавства АН УРСР 
«Російсько-український словник» у трьох томах на 120 тисяч реєстрових слів, який отримав 
Державну премію УРСР у 1971 p., «Польсько-український» на 100 тисяч слів (1958-1960 pp.), 
«Угорсько-український» (1961 р.) та словники шкільного типу — «Англо-український», 
«Німецько-український» і «Французько-український», що витримали кілька випусків 
масовими тиражами. 

У середині 50-х років у зв’язку з підказаною життям потребою у дво-, тримовних 
термінологічних словниках в Академії наук УРСР створено спеціальну комісію, покликану 
організувати авторські колективи для укладання таких праць. І словники з основних галузей 
природничих та технічних наук протягом невеликого часу були підготовлені й видані. 
Наприклад, тримовні «Українсько-латинсько-російський медичний» (1960 p.), «Українсько-
російсько-англійський мінералогічний» (1975 p.), російсько-українські з ботанічної (1962 р.) 
та сільськогосподарської (1963 р.) термінології і номенклатури. Паралельно з ними 
випущено й одномовні тлумачні словники наукової термінології, зокрема мовознавчої, 
літературознавчої, суспільно-політичної, а також словники іншомовних слів, імен, мови 
письменників (двотомний «Словник мови Шевченка»). 

До найбільших досягнень української лексикографії і мовознавчої науки слід 
віднести підготовлений в Інституті мовознавства тлумачний одинадцятитомний «Словник 
української мови» (1970-1980 pp.), що налічує близько 135 тисяч реєстрових слів. 

Побачили світ також «Словник староукраїнської мови XIV-XV ст.» (1978-1979 pp.), 
який віддзеркалює всю лексику, засвідчену у наявних писемних пам’ятках того періоду, і 
«Словник гідронімів України» (1979 p.), що вміщує назви проточних вод УРСР (близько 20 
тисяч одиниць) з місцем їх знаходження та варіантами написань, наявними у різноманітних 
пам’ятках писемної історії краю. Готується до виходу в світ «Етимологічний словник», що 
охоплює близько 30 тисяч словникових гнізд (це на 10-12 тисяч перевищує кількість слів 
найповніших етимологічних словників інших слов’янських мов). 

Таким чином, нормалізація української літературної мови за 60 років Радянської 
влади на Україні здійснювалась і здійснюється послідовно на науковому ґрунті. Українська 
літературна мова стала повністю унормованою і високорозвиненою, здатною забезпечити 
своє дальше структурне збагачення і функціонування в різних сферах мовної діяльності та 
спілкування. 
 


