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Буква [ґ] (фонема /ґ/) на сьогодні активно 

використовується в науковій, художній і, навіть, 
офіційно-діловій мовах, але значно менше – у 
розмовній, побутовій, виробничій, технологічній 
мовах та у засобах масової інформації. Живі стилі, 
особливо молодіжний сленґ, майже не 
послуговуються термінами з [ґ], а часто-густо й 
українською мовою взагалі, тому широке 
використання [ґ] у розмовній мові та проникнення 
[ґ] (/ґ/) у молодіжний сленґ є проблематичним. 

Сьогодні, вже в незалежній Україні, 
поновився багатовіковий стратегічний курс на 
знищення української нації під назвою «Україна 
без українців». Відповідно, йде 
широкомасштабний наступ на українську мову, 
українське Слово, яке від Бога, та й українство 
взагалі, в тому числі і на ще не усталену наукову, 
особливо технічну термінолоґію. Загально відомо, 
що процес транслювання Світові української мови 
повинен супроводжуватися створенням новітніх 
словників. Суспільно-політичні зміни, що 

наступили після відновлення Української Держави 
у 1991 р. та «помаранчевої» національної та 
соціальної революції 2004 р., переживаючи 
посткомуністичний, постколоніальний та 
постґеноцидний період, поставили низку завдань 
перед українством у гуманітарній сфері. Одним з 
таких завдань автори вбачають у зібранні, 
розвідках та укладанні Словника вживання літери 
[ґ] в науковій термінолоґії, і не тільки у ній. 

Звук /ґ/ багато століть, а може і тисячоліть, 
вживався у розмовній мові разом з давнім, суто 
українським [г]. Українську мову відносять до 
індоєвропейської, у якій проривний звук /ґ/ 
трансформувався у фарингальний /г/. У 
праслов’янській мові, ймовірно, більшість слів 
вимовляли з /ґ/, але з часом, при становленні 
білоруської, верхнєлужицької, словацької, чеської, 
української мов він перейшов у /г/. Але звук /ґ/ 
лишився у деяких, суто українських словах, а 
згодом в українську мову увійшли слова з /ґ/ з 
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інших мов і під сучасну пору цей процес 
активізувався. 

У пам’ятках давньоукраїнської мови ХІV ст. 
звук /ґ/ передавався на письмі буквосполученням 
«кг», наприклад, кгвалт, кгрунт, Кгедимінович, 
Скиркгайло тощо, [так само вже у ХІХ ст. 
вживали «кг» як [ґ] О. Павловський у першій 
«Граматиці живої української мови» (1818), 
С. Писаржевський (1840), І. Білецький (1843), 
видавці альманаху «Молодик» (1843) та «Записок 
Південно-Західного відділу Російського 
географічного товариства» (1873) та ін.], пізніше 
[ґ] передавали латиною [G], [g], наприклад, 
Gанжа, Gаладанz, grаты, groho, проgресь тощо 
[А. Метлинський (1839), Л. Боровиковський 
«Байки й прибаютки» (1852), П.Куліш «Граматка» 
(1857), видавці часопису «Основа» (1861-1862), 
М. Номис «Українські приказки, прислів’я і таке 
інше» (1864), М. Лободовський (1910) та ін.]. Свої 
спеціальні знаки для написання [ґ] запропонували 
М. Гатцук та К. Шейковський. Позначали [ґ] на 
письмі також як [ґ’], [ г ]. Особливе написання [ґ] 
вперше зустрічається у Пересопницькому 
Євангелії (1556-1561), у «Граматиці …» (1616) 
Мелетія Смотрицького, у «Лексиконі» Памво 
Беринди (1627), наприклад, ґвалть, ґезь, ґузы, 
педаґоґь, румиґаю тощо, а також у «Граматиці 
слов’яно-руської …» Михайла Лучкая (1830) та у 
друкованих творах ХVІІ-ХVІІІ ст.ст. 

Ці автори використовували курсовний варіант 
грецької гамми [Ґ, ґ]. Сучасний варіант [Ґ, ґ] 
вживався в українській мові на письмі і в друці у 
ХVІІІ – на початку ХІХ ст.ст., правда з перервами. 
На теренах етнічних земель Східної України до 
1905 року літера [ґ] майже не вживалася. У 1905 
році Російська імперія послабила свій тиск на 
українське друковане слово і літера [ґ] була 
введена в обіг у продукції видавничої справи та 
ЗМІ, наприклад Петербурзька Академія Наук 
схвалила українську абетку з літерою [ґ]. 

На теренах етнічних земель Західної України 
літеру [ґ] вводять: Й. Левицький до «Граматики» 
(1834), М. Шашкевич до «Азбуки і абецадла» 
(1836), а, після рішення «Собору учених руських» 
у Львові (1848), [ґ] стала обов’язковим елементом 
у всіх правописних системах, наприклад, у першій 
українській ґазеті «Зоря Галицька», офіційному 
правописі української мови у Галичині 
Є. Желехівського (1886) (так звана «желехівка» 
початку 90 років ХІХ ст.) тощо. Злива «Граматик» 
живої української мови у першій половині ХІХ ст. 
О. Павловського (1818), І. Могильницького (1823-
1824), М. Лучкая (1830), М. Шашкевича (1836), 
І. Вагилевича (1845), Й. Лозинського (1849), 
Й. Левицького (1849) та ін., що ґрунтувалися на 
спільній основі народної руської (тобто 
української) мови, мали вирішальний вплив на 
формування національної самосвідомости 
українців. 

Дискусії взагалі та адаптації українського 
правопису та абетки до вимог латинської ґрафіки, 
так звані «азбучні війни», боротьба за переваги 
фонетичного принципу над етимологічним, за 
деталізацію різних варіантів правописів, спроби 
широко запровадити навіть такі майже 
«самостійні» правописи української мови, як 
герцогови́нка, желехíвка, кулішíвка, драгома́нівка, 
грінче́нківка тощо привели до то інтеґрування всіх 
пошуків правописного кодексу української 
літературної мови, що було здійснено на початку 
ХХ ст. До підсумкової базової праці слід віднести: 
чотиритомний тлумачний «Словар української 
мови» (1907-1909) Бориса Грінче́нка, проект Івана 
Огієнка «Головніші правила українського 
правопису», який був виданий, після здобуття 
Україною незалежности, Центральною Радою 17 
січня 1918 р. і до якого наступні автори та 
правописні комісії вносили зміни і доповнення. 
Один із варіянтів цього проекту доопрацювали 
А. Кримський та Є. Тимченко, який, під назвою 
«Найголовніші правила українського правопису», 
був схвалений Українською Академією Наук у 
травні 1919р. і опублікований у 1921 р., і на який 
спиралися автори всіх наступних проектів 
правопису. Проект правописного кодексу 
І. Огієнка був значно розширений О. Синявським, 
який, після тривалого обговорення та широких 
дискусій, був прийнятий правописною комісією у 
1928 р. і опублікований у 1929 р. під назвою 
«Український правопис». Варіанти цього 
правопису видані в діаспорі Я. Рудницьким (1942 
р.) та І. Зілинським (1943 р.). 

В «Українському правописі» 1928 р., 
опублікованому у 1929 р., були ретельно виписані 
правила вживання букв [г] і [ґ]. Після штучного 
голодомору 1932-1933 років, влаштованого 
комуно-московським окупаційним режимом, що 
приніс біля 7-10 млн. жертв носіїв української 
мови, у 1933 р. з ідеологічних міркувань 
український правопис піддали суттєвим змінам у 
бік зросійщення під час реформи правопису, 
проведеного українофобами Н. Кагановичем і 
А. Олінтером, букву [ґ] було репресовано, тобто 
вилучено з української абетки. Правопис 1933 
року, як і наступні правописи 1946 (перша 
редакція) та 1960 (друга редакція) років, 
утвердили цю наругу над українською мовою, бо 
переслідували мету «забезпечення єдности з 
правописом російським, усунути розбіжности у 
спільних моментах українського і російського 
правописів». У Галичині до 1939 року та на 
Закарпатті до 1944 року, тобто до приєднання цих 
частин України до Радянської України, літера [ґ] 
використовувалась. 

Певні зміни було внесено у третє видання 
українського правопису (1990 р.), яке було 
доповнено і виправлено у 1993 р. (четверте 
видання) та у 1996 р. (п’яте видання). У «Проекті 
найновішої редакції українського правопису» 
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(1999 р.) використали чинний правопис з деякими 
правилами, узгодженими з правописом 1928 р. і 
не більше. У 1994 р. Уряд України прийняв 
Постанову про підготовку й видання у 1994-1996 
р.р. «Українського правопису» в новій редакції. 
Українську національну комісію з питань 
правопису при Кабінеті Міністрів України очолив 
на той час віце-прем’єр-міністр академік Микола 
Жулинський. У комісію входили видатні 
мовознавці, працівники Національної академії 
наук України і вищих навчальних закладів: 
І. Вихованець, К. Городенська, А. Грищенко, 
В. Жайворонок, Н. Клименко, В. Німчук, 
Г. Півторак, О. Пономарів, Н. Тоцька. Комісія 
запропонувала включити до проекту 
ортоґрафічного кодексу низку тих норм 
правопису, що відповідають історичним 
тенденціям розвитку української мови, а саме: 
 повернути закінчення «и» родового відмінка 

однини іменників жіночого роду 3-ї відміни 
на «ть» з попереднім приголосним; 

 повернути написання «и» в словах «инший», 
«инакше»; 

 замінити написання сполуки «іа» в словах 
іншомовного походження на «ія» (наприклад, 
індустріяльний, соціяльний, провіянт тощо); 

 впровадити відмінювання слів із закінченням 
«о» (наприклад, кіно – кіна, метро – метра, 
дзюдо – дзюда тощо) та інше, в тому числі і 
розширення використання літери «ґ». 
Але з-за шаленого спротиву українофобних 

засобів масової інформації, науковців-захисників 
радянської мовної політики, очолених 
академіками П. Толочко та В. Русанівським, 
підготовлений проект нового українського 
правопису було провалено. 

З відновленням української державности у 
1991 році літеру [ґ] було повернуто в українську 
азбуку. Власне звук /ґ/та слова з літерою [ґ] народ 
і не вилучав з розмовної мови (ґанок, ваґон, 
ґирлиґа, ґринджоли та ін.). 

Іншомовне [g] у нових запозиченнях 
передавали через [ґ] (елеґантний, інтеліґент, 
міґрація тощо). Теперішній правопис установлює 
застосування [г] в цій групі слів. В іншомовних 
словах давнішнього запозичення вживають [г] на 
місці h, g, наприклад, граматика, голокост, гігант, 
гінді тощо. У словах грецького походження на 
місці γ («гамма») та інших звукосполучень 
вживають [г], наприклад, гео- (геолог, географія), 
гігро- (гігроскопічний), грам, гідро- (гідрологія, 
гідродинаміка), гіпер- (гіперкуб), гіпо- 
(гіпофункція), голо- (голограма), тощо. Але, разом 
з тим, в медичних та інших термінах слова 
грецького походження автори вживають з [г] і [ґ], 
наприклад С. Нєчай в «Російсько-українському 
медичному словнику з іншомовними назвами»: 
ґен, ґенеалоґічний, ґенетика тощо, наводячи 
докази переходу цих слів з грецької до латинської 
мови, тобто переходу з г в ґ і, відповідно, 

запозичення українською мовою цих слів з 
латинської мови. 

Сучасний правопис не унормовує, а лише 
пояснює вживання літер [г] і [ґ] як в українських 
словах, так і в давньозапозичених і 
зукраїнізованих: а́ґрус, ґа́ва, ґа́зда, ґандж, ґату́нок, 
ґвалтува́ти, ґе́ґати, ґедзь, ґелґота́ти, ґерґота́ти, 
ґерґотíти, ґи́ґнути, ґирлиґа, ґлей, ґніт (у лампі), 
ґо́ґель-мо́ґель, ґрасува́ти, ґрати (іменник), 
ґратча́стий, ґре́чний, ґринджо́ли, ґрунт, ґу́дзик, 
ґу́ля, джиґу́н, дзи́ґа, дзиґлик тощо та похідні від 
них, а також в українських прізвищах Ґалаґа́н, 
Ґудзь і под.», а найбільш характерне звучання 
літери г в словах: гарний, горло, голос, погода, 
гомін, гай, гадка, гречка, гривня, гуля (дієслово), 
голка, грати (дієслово), глей, гніт (іменник, 
«тиск») тощо. 

Ясно, що приблизно 30 словами сучасний 
правопис не охоплює всі слова з ґ. Окремі 
Словники подають від 500 до 2000 слів з [ґ]. 
Автори «Тлумачного словника наукових термінів 
з буквою [ґ]» – зібрали більше, ніж 8.000 термінів 
і словосполучень з [ґ], /ґ/. Але, разом з тим, 
зауважимо, що слів з фонемою /ґ/ в українській 
мові набагато менше, ніж з фонемою /г/. 

Літера [ґ] знайшла своє місце у прізвищах 
хеміків, хемічних термінах та номенклатурі, 
хемічній технології: 
1. В іменах Нобелівських лавреятів з хемії за 

1912-2006 роки: 
 Ґріньяр Віктор [Grignard Victor]. Нобелівський 

лавреят з хемії (1912 р.) за створення реактиву 
Ґріньяра, що сприяв розвитку орґанічної хемії. 

 Преґль Фріц [Pregl Fritz]. Нобелівський 
лавреят з хемії (1923 р.) за винахід методу 
мікроаналізи орґанічних речовин. 

 Зіґмонді Ріхард [Zcigmondy Richard]. 
Нобелівський лавреят з хемії (1925 р.) за 
визначення гетероґенної природи колоїдних 
розчинів і за розроблені у зв’язку з цим 
методи, що мають фундаментальне значення 
для сучасної колоїдної хемії. 

 Сведберґ Теодор [Svedberg Theodore]. 
Нобелівський лавреят з хемії (1926 р.)за 
роботи в галузі дисперсних систем. 

 Берґіус Фрідріх [Bergius Friedrich]. 
Нобелівський лавреят з хемії (1931 р.) за 
розвиток та впровадження методів високого 
тиску в хемії та хемічній технолоґії. 

 Ленґмюр Ірвінґ [Langmuir Irving]. 
Нобелівський лавреят з хемії (1932 р.) за 
відкриття та дослідження в галузі хемії 
поверхневих явищ. 

 Сіборґ Ґленн T. [Seaborg Glenn T.]. 
Нобелівський лавреят з хемії (1951 р.) за  
відкриття в галузі хемії трансуранових 
первнів. 

 Синґ Річард Л.М. [Synge Richard L.M.]. 
Нобелівський лавреят з хемії (1952 р.) за 
відкриття методу розподільної хроматоґрафії. 
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 Штаудінґер Герман [Staudinger Hermann]. 
Нобелівський лавреят з хемії (1953 р.) за 
дослідження в галузі хемії 
високомолекулярних сполук. 

 Полінґ Лайнус [Pauling Linus]. Нобелівський 
лавреят з хемії (1954 р.) за дослідження 
природи хемічного зв’язку та розкриття 
структури комплексних сполук. 

 Онсаґер Ларс [Onsager Lars]. Нобелівський 
лавреят з хемії (1968 р.) за відкриття 
співвідношення взаємности, названого його 
ім’ям, що має принципово важливе значення 
в термодинаміці нерівноваґових і необоротніх 
процесів. 

 Герцберґ Ґерхард [Herzberg Gerhard]. 
Нобелівський лавреят з хемії (1971 р.) за 
внесок у розкриття електронної будови і 
структури молекул і вільних радикалів. 

 Віттіґ Ґеорґ [Wittig Georg]. Нобелівський 
лавреят з хемії (1979 р.) за розробку нових 
методів орґанічного синтезу складних боро- 
та фосфоровмісних сполук. 

 Берґ Пол [Berg Paul]. Нобелівський лавреят з 
хемії (1980 р.) за фундаментальні 
дослідження біохемічних властивостей 
нуклеїнових кислот, особливо 
рекомбінантних ДНК. 

 Ґілберт Волтер [Gilbert Walter]. Нобелівський 
лавреят з хемії (1980 р.) за внесок у 
визначення послідовности основ нуклеїнових 
кислот. 

 Сенґер Фредерік [Sanger Frederick]. 
Нобелівський лавреят з хемії (1980 р.) за 
внесок у визначенні послідовности основ 
нуклеїнових кислот. 

 Клаґ Аарон [Klug Aaron]. Нобелівський 
лавреят з хемії (1982 р.) за розробку методу 
кристалоґрафічної електронної мікроскопії та 
пояснення структури біологічно важливих 
комплексів нуклеїнових кислот з білками. 

 Гіґер Алан [Heeger Alan]. Нобелівський 
лавреят з хемії (2000 р.) за відкриття 
провідних полімерів. 

 Еґр Пітер [Agre Peter]. Нобелівський лавреят з 
хемії (2003 р.) за вивчення структури та 
механізму функціонування йонних каналів. 

 Ґраббс Роберт Г. [Grubbs Robert H.]. 
Нобелівський лавреят з хемії (2005 р.) за 
внесок у розвиток методу метатези в 
орґанічному синтезі. 

 Корнберґ Роджер Д. [Kornberg Roger D.]. 
Нобелівський лавреят з хемії (2006 р.) за 
розкриття механізму копіювання клітинами 
ґенетичної інформації. 

2. В іменах великих хеміків: Авоґа́дро, 
Варбурґ, Ґадолін, Ґальвані, Ґжи́цький, Ґіббс, 
Ґлаубер, Дарлінґ, Лізеґанґ, Полінґ тощо. 

3. У назвах хемічних первнів: Арґентум, 
Арґон, Ґадоліній, Ґалій, Ґерманій, Гідроґен, 
Манґан, Нітроґен, Оксиґен. 

4. У хемічній термінології та номенклатурі, 
хемічній технології: ґлюконат, ґліцерин, 
гомоґенний, калій перманґанат, піроґенний, 
ґранула, міліґрам, маґнезія, гетероґенний, 
електрокоаґуляція, коаґулят, коаґуляція, число 
Авоґа́дро, аґроґрунтознавство, аґар-аґар, аґа́т, 
аґреґація, аґрохемія, алюмоґе́ль, амальґа́ма, 
арґенти́т, арґентометрíя, біґенова кислота, 
гомоґеніза́тор, гомоґеніза́ція, гомолоґíчний, 
гомоло́ґія, ґаз, ґазго́льдер, ґазліфт, 
ґазоабрази́вний, ґазова флеґмона, ґазогіпс, 
ґазоґенератор, газодинамічний, ґазоерозійний, 
ґазойль, ґазолін, ґазонафтовий, ґазообмін, 
ґазорозподілення, ґазофазний, ґазовий, 
ґазуватий, ґалофлавін, ґалун, ґальванізація, 
ґальваніка, ґальванічні елементи, ґальванічне 
покриття, ґальванометер, ґальваностегíя, 
ґальванотехніка, ґартування, ґаусманіт, 
ґейзери́т, ґель, ґерманіди, ґерманіт, ґлазур, 
ґлаубе́рова (ґлявберова) сіль, ґлауконíт, ґлей, 
ґлет, ґлікоґе́н, ґлікози́ди, ґліколіпíди, ґліко́ль, 
ґлікопротеїди, ґлобін, ґемоглобін, ґлюко́за, 
ґлюкози́ди, ґлюти́н, ґлазу́р, ґлязу́ра, ґлянс, 
ґнайс, ґнейс, ґравіметрична аналіза, ґрадирня, 
ґрадус, ґра́нула, ґрануломе́трія, ґрафíт, ґу́ма, 
ґу́мі, ґумíт, ґумма, ґумміґу́тові, ґуммісмоли, 
деґазатор, деґазація, деґра, деґумува́ння, 
дисперґування, екзоґенний, екстраґо́ваний, 
екстраґува́ння, екстраґува́ти, 
електрокоаґуля́тор, електрокоаґуляція, 
емульґа́тор, емульґа́ція, емульґо́ваний, 
емульґува́ння, емульґува́ти, енерґохемíчний, 
інґредіє́нт, інґредіє́нтс, інди́ґо, інди́ґовий, 
інди́ґокармін, кілоґра́м, коаґуля́нт, коаґуля́т, 
коаґуляцíйний, коаґуля́ція, конґломера́т, 
конґломера́ція, ланґбейніт, леґо́ваний, 
леґува́ння, леґува́ти, ліґату́ра, ліґату́рний, 
ліґнíн, ліґнíт, ліґнофо́ль, ліґроїн, манґанíн, 
манґанíт, ма́нґановий, ма́рґанець, 
марґанцевокремни́стий, марґанцівка, 
неорґанiчна хемія, оліґомер, орґанiчна хемія, 
перманґана́ти, перманґанатометрія, піґме́нт, 
піттинґ, сталаґмометр Траубе, стоґра́дусовий, 
ти́ґель, фíтинґ, фле́ґма, фо́льґа, фо́льґівник, 
фо́льґовальцований, фотоґальванíчний, 
фотоґальваноґра́фія, фре́тинґ-корозія, 
фуґіциди, халькоґеніди, ятроґенний тощо.
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