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Спілкуємось українською 
 

Говоримо і пишемо українською мовою. Не на українській мові, а 

українською. Мова – це той безцінний скарб, який ми отримуємо, коли 

народжуємось. Тож будемо плекати і берегти її. Не будемо зупинятися на 

питанні щодо важливості спілкування державною мовою в Україні. Мова – 

це не тільки один із засобів спілкування, сьогодні – це потужна зброя. Так, 

приємно чути гарну мову, але суржик, від якого ми не можемо, а іноді і не 

хочемо позбавитися, переслідує нас і ще довго буде. Така наша історія.  

Тому хочу звернути увагу дописувачів і читачів нашого журналу 

«Житомирщина педагогічна» на ті помилки, які зустрічаються найчастіше  в 

матеріалах, що друкуються в журналі.        

Калька. Найбільший ворог української мови, який увійшов непомітно в 

нашу лексику і дуже гарно там себе почуває, забруднюючи і руйнуючи наше 

мовлення. І ми навіть відчуваємо, що щось не так, але точно не знаємо, як 

треба. Наголошую, що сьогодні ми розглянемо саме ті прикрі випадки 

помилок, які найчастіше зустрічаються в матеріалах наших дописувачів.  

 

ПОМИЛКА ПРАВИЛЬНО 

У більшості випадків Здебільшого 

Відноситися до більшості Належати до більшості 

Більше всього Понад усе, найбільше, більше за 

все 

Відмінити  Скасувати     Ставитися 

Відноситися     Ставитися Ставитися 

Відношення Ставлення 

Тут хочу звернути вашу увагу на те, що слова відношення і 

відноситися є в українській мові, але вживаються вони тільки в математиці 

як термін. 

Внутрішкільний Внутрішньошкільний 

Учбовий Навчальний 

Діюче законодавство Чинне законодавство 

В залежності Залежно 

Швидше всього Найшвидше 

Вечором, ранком, зимою, літом Увечері, вранці, взимку, влітку 

Минулорічний Торішній 

Вибачаюся Вибачте, пробачте, даруйте, 

перепрошую 

Відволікати увагу Відвертати увагу 



Кидатися в очі Впадати в очі 

Всепоглинаючий Всепоглинальний, всепоглинний 

У мене є Я маю 

Довжиною Завдовжки 

Оточуюче середовище Довколишнє, навколишнє 

середовище, довкілля 

Тримати слово Дотримувати, додержувати слово            

Співпадання Збіг 

Попереджувати хворобу Запобігати хворобі 

Втратити свідомість                                                               Знепритомніти 

Приналежність Належність 

Повірка Перевірка 

Постійно діюча виставка Постійна (виставка) 

Правка Правлення (тексту) 

Направляти Спрямовувати 

Існуючий Сучасний 

Продовжуватися Тривати 

В якості гостей                                                                       Як гості 

Приймати рішення                                                              Ухвалювати рішення, виносити 

ухвалу 

Багаточисельний (мало)                                                                Численний, малочисленний 

Слово заключається. Такого слова в українській мові немає. Тому 

правильно буде: укласти угоду, проблеми полягають, обіймати дитину. 

«Приймати участь» – помилка. Треба: брати участь, брати до відома, брати 

до уваги. Дуже часто чуємо «на протязі року». Перебуваючи на протязі, 

можна захворіти. А от робити щось протягом року можна.  

Їх і їхній. Їхній – займенник, відповідає на питання «чий?», а їх – це 

форма родового і знахідного відмінків від займенника вони (кого?, чого?, 

що?). Ми побачили їх біля їхнього будинку.  

«Згідно з» і «відповідно до». І тільки так! Згідно до, згідно листа, у 

відповідності з, відповідно з, відповідно угоди – всі ці «варіанти» помилкові. 

Слово рахунок – документ для оплати. Тому «рахую своїм обов’язком» – 

помилка. Треба писати вважаю своїм обов’язком або вважаю за свій 

обов’язок. 

Вставні слова і вставні конструкції. Вставні слова, словосполучення 

і речення збагачують нашу мову. З їхньою допомогою ми висловлюємо своє 

ставлення до повідомлення, уточнюємо його, даємо оцінку. Але треба 

розуміти, що основна інформація повідомлення не постраждає, якщо такі 

елементи мовлення будуть відсутні. Є чіткі правила правопису і вживання 

вставних конструкцій. Хочу тільки нагадати, що слова майже, навіть, мовби, 

нібито, причому, приблизно, притому, при цьому, все – таки, саме, якраз, 

просто, тобто, адже, буквально, принаймні, особливо, отож, тож, тільки 

ніколи не бувають вставними і комами не виділяються. 



Щодо слів відтак, наразі, втім. Останнім часом ці слова часто 

вживаються у текстах, але не завжди правильно.  «На разі» треба писати 

окремо. Ця лексема означає  «поки що», а не «зараз». «Відтак» означає 

«потім, далі, після того», і аж ніяк не «отже, тож, тому». Втім (утім) і а втім. 

Перший варіант – прислівник і означає він те саме, що й тим часом, і 

вживається без а. А втім – сполучник, близький до значення проте, однак. 

І ще хочу зупинитись на вживанні прийменника при.  

 

ПОМИЛКОВО ПРАВИЛЬНО 

При (всьому) цьому А проте 

При нагоді                                      Як буде нагода 

При свідках                                    Перед свідками 

При виді вчителя Побачивши вчителя 

При виникненні У разі виникнення 

При умові   За умови 

При вході                                   Біля входу 

При першій появі                    Щойно з’явиться 

При обговоренні                    Під час обговорення, в процесі 

обговорення 

При дорозі                                Біля дороги, край дороги 

При сприянні                            За сприяння 

При участі                                 За участі 

При будь-яких обставинах        За будь-яких обставин 

При виконанні                         Під час виконання, виконуючи 

При цьому додається            До цього додається 

При небезпеці                        У разі небезпеки 

При всіх зусиллях                    Попри всі зусилля 

При цих зв’язках                      З цими зв’язками 

При описуванні                        Описуючи щось 

При всьому народі                  Привселюдно 

При всьому старанні                Хоч як старався 

При всій повазі                          Хай як хто поважає 

При необхідності                       Коли (якщо) є потреба 

Прийменник при залишається собою у таких випадках: 

- коли позначається просторова близькість: при долині кущ калини; 

при школі працює бібліотека; 

- коли позначається підпорядкованість або належність: тримати думку 

при собі; 

- коли позначаються супутні обставини чи умови: поділитися при 

нагоді; бути при ясному розумі [1, 2]. 

 Отже, вчимося разом, працюємо над собою, виправляємо помилки. 

Грамотне спілкування мовою країни, в якій живеш, – повага до себе, до 

людей і невід’ємна складова успіху. 
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