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В українській літературній мові усталилися норми вживання великої літери на початку 
речення, у звертаннях і ремарках, у рубриках, після двокрапки, на початку цитати, у власних 
назвах тощо. Ці норми регулюються чинним «Українським правописом» (К., 1960), 
«Довідником з українського правопису» (К., 1977) і є загальнообов’язковими. Однак у 
деяких публікаціях видавництв республіки спостерігається значний різнобій у написанні 
великої і малої літер, зокрема у власних назвах. Так, у виданій в 1977—1979 pp. 
видавництвом «Дніпро» серії «В сузір’ї братніх культур»1  натрапляємо на такі приклади: 
«Тільки 237 клубних закладів — Народних будинків — покликані були «задовольнити» 
духовні запити такої величезної країни» (Беляков, 14); «...почала складатися нова система 
ідеологічних установ, у яких своє місце зайняли й культурно-освітні заклади — клуби, хати-
читальні, а пізніше — Будинки й Палаци культури, а також бібліотеки, музеї, Парки 
культури й відпочинку та ін.» (Беляков, 78); «У нашій країні стало традицією проведення 
Днів літератури й мистецтва тієї чи іншої союзної або автономної республіки...» (Беляков, 
120); «В багатьох містах Російської Федерації в цьому році відбулися Тижні дитячої 
книжки, фестивалі літератури й мистецтва» (Беляков, 121); «У кожній місцевості вони 
називаються по-різному: свято серпа і молота, День першої борозни, День урожаю, свято 
весни, свято російської берізки, проводи зими, сабантуй (у Татарії), суржан-бархан (у 
Бурятії) ...» (Беляков, 223); «Тут проводяться Дні ударників комуністичної праці, Дні воїна) 
Дні колгоспника» (Беляков, 237); «Передбачається ширше використовувати можливості для 
будівництва меморіальних шкіл, Палаців піонерів, будинків молоді, музеїв чи панорам, 
створювати меморіальні парки чи сквери» (Беляков, 244); «Республіка мала на той час 100 
Будинків культури, клубів та бібліотек» (Єремей, 48); «Велику роль у розквіті соціалістичної 
культури радянського народу відіграли Декади й Дні літератури та мистецтва союзних і 
автономних республік нашої Батьківщини, що відбувалися у Москві» (Єремей, 61); «При 
клубах, Будинках культури й бібліотеках партійні організації створюють Народні 
університети, лекторії, агітбригади» (Єремей, 64); «...організація тематичних вечорів, Днів 
культури» (Єремей, 175); «Прекрасні Палаци культури збудовано не тільки в містах, а і в 
селах...» (Пашкевич, 174) та ін. 

У наведених реченнях виділені словосполучення пишуться з великої літери, хоч 
ужито їх не у власному, а в загальному значенні. При цьому інші невласні назви однотипних 
культурних закладів і подій подаються у цих же прикладах з малої літери, пор.: клуби і 
Будинки культури, фестивалі літератури і мистецтва і Дні літератури і мистецтва, 
сабантуй і День урожаю тощо. Правило тут одне: у словосполученнях, що означають 
загальні назви, усі слова мають писатися з малої літери: «Особливою популярністю 
користуються народні університети» (Баркаускас, 151); «Справжнім інтернаціональним 
святом стають декади літератури та мистецтва, а також дні культури, фестивалі, 
конкурси, що час від часу провадяться в нашій країні та інших республіках» (Баркаускас, 
174); «Своєрідним звітом… стали дні культури та мистецтва Киргизької РСР у Москві в 
1966 і 1967 роках» (Абакиров, 208); «...декади, тижні, дні культури братніх народів» 
(Абакиров, 186) та ін. Якщо ж такі словосполучення виступають як власні назви, то їх треба 
писати з великої літери. На жаль, нерідко трапляються випадки, коли це правило 
порушується: «У 1962 році відбувається тиждень киргизької книги в Казахстані» (Абакиров, 
208); «...масові заходи Спілки письменників республіки, як декада киргизької літератури на 
Україні, дні киргизької літератури в РРФСР, регіональна нарада у Фрунзе з проблем 

                                                           
1 У статті аналізуються нариси І. С. Пашкевича «Невичерпне Джерело», Г. С Єремея «Духовні скарби 
Дністровського краю», А. П. Белякова «До творчих висот», А. Абакирова і Т. Аскарова «Братство народів — 
братство культур», А. С. Баркаускаса «Обрії соціалістичної культури». У дужках після прізвищ авторів 
подається сторінка. 



сучасної прози Середньої Азії й Казахстану» (Абакиров, 102) та ін. 
Порівняймо ще такі словосполучення: «Будинок піонерів у Мінську» (Пашкевич, 51); 

«Палац культури шахтарів у Солігорську» (Пашкевич, 173) і «Виборзький Будинок 
культури» (Беляков, 89); «Центральний Будинок народної творчості імені Н. К. Крупської» 
(Беляков, 171). У перших двох словосполученнях слова будинок і палац правильно пишуться 
з великої літери, оскільки такі словосполучення виступають як скорочені власні назви (пор. 
Мінський будинок піонерів — Будинок піонерів, Солігорський палац культури шахтарів — 
Палац культури шахтарів). У двох останніх словосполученнях слово будинок треба писати 
не з великої літери, а з малої, тому що воно входить як частина до складу повної власної 
назви (Виборзький будинок культури, Центральний будинок народної творчості імені 
Н. К. Крупської). 

Про невпевненість у вживанні великої і малої літер свідчать і такі приклади: «На 
міжнародній виставці в Москві у квітні 1970 року на честь 100-річчя з дня народження 
В. І. Леніна було показано багато видань Киргизії» (Абакиров, 208); «...на Міжнародній 
виставці книги відбувся день книги Киргизії» (Абакиров, 209); «Твори киргизьких 
художників експонувалися... на Всесоюзній виставці «Фізкультура і спорт в СРСР», 
міжреспубліканській виставці творів художників Середньої Азії і Казахстану, 
республіканській і Всесоюзній виставках, присвячених 50-річчю СРСР» (Абакиров, 135— 
136) та ін. Звичайно, у всіх підкреслених словосполученнях слова міжнародний, всесоюзний, 
міжреспубліканський і республіканський, які є першими словами власних назв, слід писати з 
великої літери. 

Подекуди трапляються випадки написання слів постанова і розпорядження з великої 
літери: «2 листопада 1926 року згідно з Постановою Киргизького обкому КП(б) було 
відкрито в Пішпеку національну театральну студію» (Абакиров, 118); «До останнього часу 
діяла Постанова Ради Міністрів СРСР від 1948 року про поліпшення справи охорони 
пам’ятників» (Абакиров, 176), хоч ці і подібні їм назви державних і партійних документів 
мають писатися з малої літери, пор.: «У постанові ЦК КПРС від 12 травня 1964 р. «Про 
підвищення ролі музеїв у комуністичному вихованні трудящих» сказано...» (Абакиров, 174). 
Так само з малої літери пишуться слова партія, уряд та ін. Одні автори цього правила 
дотримуються, інші — ні, що видно хоча б з такого порівняння: союзний уряд (Єремей, 47), 
союзний Уряд (Пашкевич, 18, 53), Уряд республіки (Пашкевич, 18). Правда, за певних 
стилістичних умов (піднесеність, урочистість вислову) ці слова можуть писатися з великої 
літери. Можливо, саме це мав на увазі автор нарису, коли вжив слово уряд з великої літери в 
такому контексті: «Повсякденне піклування партії й Уряду про кадри радянської науки 
сприяло кількісному й якісному зростанню наукових працівників» (Пашкевич, 123). Але в 
такому разі незрозуміло, чому слово партія подається з малої літери. 

На закінчення відзначимо, що дотримання норм уживання великої літери у власних 
назвах української мови має важливе значення для піднесення мовної культури публікацій, 
що виходять у видавництвах республіки. 
 


