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ВСТУП 

Що 'l'a.Re стенографія: і aRa її основа 

Стенографіа1 - це письмо, що дає нам спромогу запи
сати живе слово, висиазане з найбільшою навіть швид
кістю. Для тієї мети Rористується стенографія я:кнай
простішими знюшми, які можна· дуже швидко (звичайно 
одним рухом руки) написати й дуже легко получити один 
з одним. Ці знаки - це, здебільшого, частинки бу:кв зви
чайного письма, дібрані, крім того, так, що подібним зву
кам відповідають подібні знаки; що частіший звук у мові, 
то JІегший, простіший знак у письмі. 

Хоча стенограqія як звукове письмо, якого основою 
є азбука, спираьться на тих самих ·принципах, що й зви
чайне письмо (з букв творимо силади, із складів слова), 
проте, вживає вона ше. деяких окремих способів, що дають 
їй спромогу добути відповідну шв:идкіс~ь; і так: 

1) Іеожну стенографічну букву :можна написати одним 
рухом руки; 

2) Rілька знаRів-буRв можна получити в один знак; 
3) голосних, здебільn oro, не зазначуємо а:; бучними зна

Rами, я1е у звичайному пись:мі, тільки сим в о л і ч но де
якими змінами у вигляді передуших знаків; 

4) на . слова, що часто повторяються, вживає стеногра
фія постійних скорочень, т. зв. значків, га значуючи ціле 
слово якоюсь його частиною; таиож прирост R :и, на
р ост ки й. з ак ін чення зазна чуємо, здебільшого, СІ~оро
ченими знаками:. 

* * * 
Стенографію ділять звичайно на дві частини: 
І. Rор1J.стуючись способами, що їх ПlІдає перша части

на, можемо записати 120- НЮ силадів у мінуті, значить, 
стільки, скільки трtба нам дл.я щоденнсго вжитку, напр., 
як записуємо власні думкИ, лекції у школах, диктати в бю
рах, кореспонденції тощо; це - ~шnисна стенографія. 

1 грецьке слово, дослівно: тіснопис; інші, рідше вживані назви: 
тахіграфія= швидкопис, брахіР-рафі.я = короткопис, фоиографі.я = 
звукопис; в чесьІtій :мові: teвnopis; у німецькій: Engschriit, Schnell
вchrift. Knrzschrift. 
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ІІ. Вживаючи логічних скорочень слів у реченні, з яки
ми знайоми·rь нас друга частина стенографії, ми можемо 
записати й найшвидше висказале слово; цими скороченнями 
rеористуємося тоді, як записуємо дискусії, промови і т. ін., 
то~rу й називається ця стенографія - nромовницьRа. 

* * * Українська стенографія основується на німецькій си-
стемі Франца Габельсберrера (1789 -1849), яку пристосо
вана теж до інших евролейських мов. 

Правоnис 

Стенографічний правопис де в чому різниться від пра
вопису у звипайному письмі: 

1) стенографія не знає різниці між, малими і великими 
буквами; 

2) на ·деякі букви в в стенографії два знаки; одного 
.вживаємо на початку слова, другого в середині і на: кінці; 

3) в азбуці нема окремих знаків на я, 10; їх звичайно 
зазначу вмо, як йа, -ьа, йу, ьу: йаб.лу'Ко, .місьаць, йуна'К, 
зе.мльу; після шипучих приголосних, замість я, пишемо а: 
аріак:іJІс.Я = збіаюаюа~ об.ЛUІ!f,'ЧЯ = об.л·иrчrча; 

4) mc зазначуємо знаком ц: бaгaJncJnвo 6агац1пво~ 
свіrпсь'Кий = свіць'Кuй; . 

5) замість жч, пишемо иt: б.лиаюrчий = блищи й; 
6) сь і tf'Ь у наростках -сь'Кий, -ць'Кuй зазначуємо 'твер

дими с, ц: у'Країнс(ь)'Кuй, пі.мец(ь)'Кий; замість -аь1,ий, 
пишемо cьnuu: фрапцуаь'Кuй = францусь'Кий; · 

7) з подвоєних приголосних один завжди пропускаємо 
( батсапня = бажаня, піrчrчю = иіrчю), хібащо він належить 
до приростка (од- дав-); 

8) частки JJc(e), б(и) пишемо завжди вкупі із словом: 
rчо.му._.ж,. робив~би; 

9) розділки не зазначуємо: де-пе-де = депеде; 
10) не зазначувмо теж апострофа: з'їзд, п'яmь=зїзд, пять; 
11) й, яке в звичайному письмі пишемо, щоб у вим~ві 

виминути роззів (вопа йде, баmь'Ко ~. с,ип), в стенографії 
зазначуємо ~авжди знаком і; ' 

12) з розділових знаків уживавмо тільки 1ерапки (яку 
зазначуємо малою ристеою), рідше коми; 

13) переносити слова з рядка в рядок ніяк не можна. ' 
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І. ЧАСТИН А 

аА ПИ СНА СТЕНОГРАФІЯ 

§ 1~ Стенографічні знаки 

Слова 3 голосними е, u 

Лініятура в стенографічному письмі така сама, як у зви
чайному письмі: 

{ .: :·.:;: z:::i/;:::z:::: ~~~~Єf лі:Ія :::::} горішив пол• } велике поле 
...................... ./ ........ долішня : ....... }долішнє поле 

1 2 --в--

rоловпє 

ПО.ІІе 

Всі знаки спираються, яІе у звичайному письмі, на го
.JІОВНlИ лінії. Вони можуть займати: 1. половину головного 
поля (ма л і знаки), 2. ціле головне поле (з вич а й ні знаки), 
3. горішнє поле, долішнє поле, вели:ке поле або й можуть 
Ішходити трохи поза середню лінію (великі знаки). 

В початІсах науки пишемо тільки на лініях, і то пером. Пи
еати олівцем, а далі - без ліній можемо аас тоді, коли добу-
демо деяку вправу в писанні. · 

Всі приклади, подані в книжці, переписувмо дуже докладно 
(Ішліграфічно!), і то кілька разів, так довго, аж дане слово не 
наnишемо без надуми; при тому пишемо спокійно, поволі, - швид-
кість nрийде згодом. . 

Перш ніж прис1'упимо до нового матерІялу, мусимо докладно 
й основно проробити попередній матеріял І 

1. 3вича,йиі 3IHti~n: 

6 в д з n 

Rоли два такі :знаки получимо рискою, більш-менш та.. і. 
:кою, якою .лучимо букви в звичайному письмі, тоді :між 
НИМИ ЧИТаЄМО І'О.ЛЮСНИЙ е: 

.·./д __ ·_~---_І;;е~---_-_-_-_//2:_·_·_·_-_·_·_п_~~~~--2::с.·.·_·_-_-_·_п_~---_-_-_/22.·.-_-_-_п_·_·_-_-_-_u_·_·_·_-_-_?:zх_·_-_-_-_-_и.-.·_·_·_· 

Це значить: бев, бед, бем, вем, геб, гем~ дев, зєв,, меб, пев, пед. 
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TaRoro ж рисRОІО зазначуємо е на початІ-еу і на кінці 
слів: 

................................................. - .... '!' .... " ................................................................................................................ \ 

........................................................................................................................................................................ _ .......................... " ............ . 

Це значить: еб, ед, ез, еп, ев, ем, er; бе, де, ме, зе, ве, ге. 

2. Rоли два знюtи получимо рискою довшою, ніж rолч е. 
тоді читавмо голосний u : 

з. 

..................................................................................................................................... ~ ....................................................................... , 

................................................................................................................................................................................................... ___ ...... . 

Це значить: бив, бид, б им, гиб, диб. мив, зив~ пим, пив. 

2. М:алі ЗВдRИ: 
....................................................................................................................................................... 

....... -............................................................................................................................................ ,. .......................... .. 
.llb р с 

3 трьох знюсів на приголосний ..rьь першого вживаємо на 
початку слів, другого в середині, третього на кінці; так само с :' 
1. на початку, 2. в середині, 3. і 4. на кінці слів. · 

z;;-:-~::~:-:-:-:-~~~~~-:-~-:~~~-~~-:~~~~-:~~~-:~-:~·:z::.~z=;~~zc.:~ 
.................................................................................................. - ..... - ................................. - ...................................... ,.о ... ~ ........................ ~- ......... ,. ........................ . 

... .. .. .. ... .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .... .... .. .. .. ... .. .. .. . .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. ... .. .. . .. .. ... .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. . .. ~ ............... -... .. 

y;::·:v.z.::::;;:;;;;;zz:::::~:::u.:::~::::~::::z;;z;;;:::z;;;::.:;:::::::·. 
.......................................................................................................... ·- ............................................................................ ~--- ............................ ·- .... -- ....................................... -.. 
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3. BeJПIRi знаRи: 

m і Ф можна писати (залежно від їх місця в слові) вниз ( ~ р · 
аб? вгору ( t ). 3 двох ~~юсів ~а ~f першого вживаємо .на по'Іатку 
слt в, другого в середиш 1 на ю нщ; так само ть: 1. в кінці слів 
2. на початку і в середині. · ' 

Коли два знаки получимо хоротшою рискою, ніж при е, 4. 
тоді між ними не читавмо ніякого голосного (гр упа при
rолосних): 

··.?1····-~ .мен: ··rг··-;, .ми, ··Ь'····;, де!J';: ··-р--··· д% ··········; сеп: ········; сн, 
,.Ld:'l/... ..lL':!.<... ·-~·-· •. CCJ.... ' •• 9.:')./... -~---

~G~:·~:и:~·:::~::::~::·~G·:~·:.~~~~~~~-~~·и·~::iZi.~~-~: 

-~:-~~:ijf:~:~;~·:·:~::-~;::~ 
Перед приголосними 1nj, х і ці можна е пропустити. 5 . 

Голосний u зливається з наступним 1nj, цj і х в один 
знак: 

::=~;.z~--~;;;:··~~-;~z;2?!3--~~:-··:;;_:i:~:?!.;~~~~~~--~~~ 

~~і~~~~~~~~~ 
В сумнівних випадках можна е дописати окремо з лівого 6. 

6оку знаку т. 3авжди дописувмо таке е в СRладах -ете, 
-emu (з обох боків т) і -те, -ти (з правого боку): 

.... І·············.··:r···············.·.~:·············_·F···········.~~~~~~r:~~~~r:::z·······r······г.::::r.·-
::z::: ет, J:~:.· мnе, :т:: 11М, z::::_ ти: ~~·z;z_:w_::~fd..:::~:z.::::~ 

Між приголосними 1n-б, ф-б, т-д, ф-д, m-~, ф-%, т-.м, ф-.м, 7 . 
rп-л(ь), ф-л(ь), т-р, ф-р, т-ш, т-н, т-п, ф-п, якщо пишемо 
т і ф догори, голосних е, u не зазначуємо: 

...... 7' .. ···:·z··z--.. ···········;;;x·······ї/J·········7'····J····-:.·~···7z--········~:::::::j.·2> 
:~:::::~:::~:::~::~~::::7!~:::~:?і.:::::~-~:-~~-::_:_~:-~~:::.-~::-: 
М'.яяі nриголосні. Знаку м'яr{шення в стенографічному 8. 

nисьмі нема. М'якість приголосних зазначувмо поб1льшен
ням знаків на тверді приголосні; на приголосні ль і ть 
в оRремі знаRи. В зв'язку з тим зазначуємо теж гол. є 
в складах зе, ne, ее, те (зье, 1-tье, сье, тье): 

~~---~-:--.~~--~-~:·_-?-5і.<~?~і.···:?~:::~:.::_~~і._~-~::::~----~~~~іі:~:~~ 
1) Якщо доведеться писати два великі з:наки в одному напрямі, 

~реба обидва трохи скоротити. 
2) =референт; перед ф t пишемо малі і звичайні знаки при доліш

·аНі лінії, 



rолосні звуви: 

§ 2. Нк зазначувмо rолосн:І 
Азбучними знаками зазна . 

рідко. Еоли нам доведеться чуємо голоснІ з~уки доволі 
приголосного, тоді звичайно з:значити голосІ!ии звуЕ пістя 
зовсім, а зате зміняємо вигля нак на голоснии пропускаємо 
полишаючи на ньому якийсь з~ п(.редущ)ого приголосного, 
тати той чи той приголосний ( R симво:л ' що каже нам чи
голосних). Так зазначувмо звич~:;: ~л І ч ~ е за.зн~чування 
приголосних і гол і післа при олосю. а, У ПІсля всіх 

10 1Г <> • • <1.1 голосних б в .At р • олоснии а ПІсля приголос ' ' ' . 
на передущий приголосний п ~~го з~значуємо тан:, що знак 
По грублений знак лучимо з нас! У л ю вмо (натискаємо). 
гол. е, тобто рискою: упним та:rе само, як при 
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................................................................................ _._·1·····--·--······················-----.......... . 
···· --;· б: ··т·;; ба ·--ry-;· ва .. е_·-;· да .. z:~~-· rna ··-J·;; ха і ... 6.... . .. V...... , ... .l..... .7 .. ...... ' •• ....... J ......... т. д. 

Го.llосний і в складах бі, ві) .л~і. рі зазначувмо та~е, що 11.., 
ви вищувмо знаки б, в, .м, р : 

···г~· б: --t··~ б і ··71···;.· .м: ··4 ·;,; ~ti ·71··;,· в: ···j·;· ві ·--:..··;:· : .. , ···;". і .. .; .... 
.. W..... .• .... ' .. І.І..... . .. V.... ' .. {..... ........ ' ........ р .... Л .. р .ІО. 

Годосний у зазначуємо та:rе, що знижуємо передущий 12 •. 
приголосний на величину малого знаку: 

Групу приголосних знижуємо, здебільшого, всю (крім: сн): ІЗ," 
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14. 
.. ~ ~ .................... . .. .. ... .. .... ~ ...................................................................... -------

Прир ОСТЕН : ~~~~~-~~~---~~~~~~-~-~~---~~:~:.-~~:}!::~:~~-~ 
. }Іеред :шаками m ф' 'Ц ф nишемо всі n и лшн, перед приростком в на долішній. р ростки при горішній 

~fff!fjfj/ffi~\\\~--~~~~~§zji"~ 
ПрийменниЕ в 3азначувм приросто~ в, при чому ~ише~о ~аRим самим знаЕом, що й 

ним словом. Так само вRупі з :r:ого завжди ВЕупі з наступ
дІвсловом- пишемо частЕу ие: 

~:ii!E~~jil/~--~~-
]5. _НарОСТЕИ Н 33LRіич:енннІ): -~~~:: _ 

т )· ~;~~z:;;z·:~-~~-:.::·:::::·:.:::::~z-······ez······ 2-~-~~~~z;::;z~-_____ п:_и, ~ити (неозначена 
~ор:ма . u_:: ~----"7 ····· ... • .......... . 

1 :.~--~~~--- -~~--------~-----~~~--- ............ 2 .. .. -~~-~~; в наказовому способі 
.................................................... -..................... ·~ 

безпосередньо: :~:~~~~:~~~::~:~ 
3начви 

2
) • :::::::~-~~с······---~~~~~~---··-······.:::::::···············-·····-···-···································· 

о ~--~ ' .х.~ .Я'Іf:, .. :\ ... =раз ·······: 1-tepa .d. 

;~.·:::::~!:~~~:5"-~j}:~~~--~~;-.-.~:~:~:~;;~::~:i··~:.;;; 
............................................................................ ·.·-~----~~--· ....................... ~ .. /:.·~--~~~~ 

1) М~ж наростками й закінченнями б справжНІ паростки й закінчення але .. удемо подавати не тільки 
ди, на які стенографія вживав 'пості: характериетичніші Іфщеві сr~:ла
.цуть2)це паростки чи закінчення з ост::х. ш~:ороч.ень. Здебільшого, бу-

До значкових пнів (основ) НІМ !!риголосним пня (основи) 
-словах. Значків треба добре вивч~~~~~м~а~ааю~че~ня, .я:к при звичай:нr-І~ 

мять. 
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1Ілши2): Хо'Чеиt мап~и, треба дба1пи. Мала дит(и)на 'все 
1ю~винnа. Шуміли листки дер!JВ. Внизу шуміла річка. Ми
нув рік, та сина немає. Василь біг 'Через міст. Нема в,_,мене 
сили. Та.м, за деревами, тече річка. Весна все нам мила. 
Плащ висить на гачку. 

§ 3. Групи приrолосиих 
НайJІегmий спосіб зазначувати групи приголосних пі

знали ми в § 1. (4.): два знаки писали ми тісно один побіч 
одного, сполучаючи їх короткою рискою (коротшою, ніж 
при е). Одначе найчастіше лучимо два знаки бе з рис R и, 
внписуючи один знак на другому або сполучаючи 
два знаки в один. Часом теж уживаємо для зазначення 
одного приголосного знаку, який сам про себе ні чого не 
.значить. 

1. Один знак пишемо на друrому: \6 

::t::~ рб, ::с:~:: pn, ~-У 'і. рть, :)~.-::рать; :::1.·::: в.л, ::~:::гл, ::~з::.:~г.ль; 

::.д."".·.: гр, rp, ··.-2.·": хр; ::то: гер, :::;г~. гар, :·::'2.-т хер, :::fl::o: хар: 

1
) Вправи до читання треба Ійлька разів переписувати (цілими 

:Реченнями!), тart щоб можна кожне слово написати без надуми. Най-
краще писати за диктатом. 

2
) Слова, друковані курсивою,- це значІш, нарост:ки або приростки. 

Слова, сполучені знаком _,, треба писати вкупі. Букви в дужках () 

пропускавмо. 
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::.Ф.·::~ бе_, ~·:а;::~ де ··w.--;, ne .. ~~ .. :;. пье ......... . .. О .. 
J ......... _ ) ........ tlfl ' .f.).Q..;:- ue, .. cr..:.-:: хсь: 

:'Иііёі.:::::~:::·:~::::;;д;::;..:::~:::::~.Q.::::~::::~·:.и.;;д·_· 
~ZP.::~.-

1
) Власні назви звичайно п· 

.л:и:ка бу:ква!). ІД:креслюємо малень:кою рисоч:кою (ве-
2) = грець:ка, - див. Правопис, 6). 
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.... ·······-······~··-···/. ......... /.. ............ L.~~- .. -·?71'7"··~---~--~----· 
-~~---~- .. -.. F.'Q..-.-~·-·······т·····--·т··········· ······ · · ···· ·· -· ·· ···-

Y"d~ .. ····-~··-nd·· .. ···-~ж··--·~·····r:t!·-J!t:.···· :~-···7~··-т····-··~· .......................... .. 
... .... ···(··- ......... ф ......... '}f;IJ'}. 

::r::~:: др, .. r...:-.. пр, ...... :=._ 1np, --(··";· 'Р, ~---':' :.t" • 

...... ... -~ .. -~ ... ··-oт··::._·········~/7·········g···-··-··- .. !.kf: ... И .......... j ... йz.·~·-·· 
,;;;:1. ... ~·····-~~ ...... Y..€-< •••• d..·.· ... ~.-.-.............. «······ .. ······ .......... . 

./. .. ,.. ........... : ..... ".:.7:.··················))::;;,·ж.··· ... ./. ............ E:··h.····@····7··········6.Z;;··:бt!·· .v. ... ~----~.:\. ..... ~ ...... v..v-r.J< ...... ~·-·· ......................... ~···· ....... ••··•·• 

-·І·~·--·!'Il ... f.l.. ....... f!._ ....................•...• -f.;; ......... :;···········::..--··л:····:.:.--··"71:1?···.::--::~.JJ·······.-./.P.. 
~ ... J7L .. .v.v.>---~·-··/(;\;·····~·-(-····t···r···~··p:;·"'··· ... ·v-·'"·""··""·vк"' . ...-y.t. .... 

-~~~·::.~·:::.:·.~::у;:::::;;_;;;;;:;:::~·::::;.у;:.:·.:·;.;;;;;;:у. 

~ .. ~ .... 

::)::~~ рт, ::j::~. рф, ~-~1~?.: рж,· :..1:::: ро, :::~::~ ре, ~:~:~-~ рг_, 
""""""""' ··)··· ... ~.::. р.м} .... _";; рх: 

А>~;;~·:·:~~-~;;~;~~=~:::~~;·;; 
~~'~:::~: 

•. ./.7;; /Y'm ··/~!;· ф1n .. q._;": х.м, ::ї?:~:: .мп, ::.s:~: пи, ::і.: m'Ч: . .z::z.; .. ..v , /..... , .. .... ~ 

·Ї"'\·····7')········;tj·~·····4...-·····~·················cд----ll····l···8.it···2i····~~~~:: 
••• ~ • .L. ••• д./'К: ... м .. LJ..-........ ї/' .... ~.... .. .... ,.f ... /..... .. ····· ·· ···· ·•t; 

~~::::~:::h.::. 

3. Окремого знаRу вживаємо на групу бр та на приго.. 18 
JІосний в у групах дв, дзв, 'Чв, тв, цв (т. зв. :ключ :ка) та 
в групах хв, гв} 'КВ (пор. приросто:к в): 

... ··-·· ... -~.. ··<··~ ... ,/..:; д .. .f..;; и.в. .../.).:;. хв 
•• ~ .•. -=. дв, .. 1:.~::. 'Чв, .. if.::.z .. : тв, .:9!!:.... зв, .А'!: .•• ~ ·r , у···· , 

-·· ·:·.. ""і'Г~: в . ··і.·::·· б .. J.::-... wв, .
7

.... ев, r , .. ..... р 

.. L . .C ..... /.. .............. .I.. ......... L. ......... L ............... b .. R'~:.?f--:.::· 
~::~:::11?:::::rн ..... :~ ... si:!ЬZJ .... ~----~----w.~~~~:cz:.-.-i-..7 .. 

.. Z: ... J:. ... J-....... 1. ....... ~ ...... 1) ......... 71 ..... ./. .. /}.1 ... .1 .... !./ ..... !f ···l"j_;;;:::;····--1.. ... .. 
.-.-~.-.-.-... ~:;;;z.-... k;: ... 7 ..... 77-···):;;J·····r····и. .... J& .... ~.---;r···7···-~······ 

13 



19. ПриростRи: ~-.-:1?:.:~:: 'Над= 'Наді: :·.1XQ·.·.·-~--~~~::~::::~.---~ 

:~---~~~~х~~~~~~~~; ::у~: перед (і) =пред: :~~:~~~~:::~ 

~:::u:f:.::~::::; ~:і':.;, від = від і( о): :-;;;;;;д.·.~.::~::·.::: 
Ь::Z:.::-;;;;;d:.ііі7Гі~:; ~::§~~ під= піді(о). ··т···-k··-r···f:.·YІ········-r:.·;-····· 

•.•• ·---~---.С7~ •• С1.~ 

.:~:::~::~:::~:::b:::::b::"&;;;z:::~:: 

20. н .. . 
аростRи и заRІпчеипп · ·:.:;.:;·;; --иuu'"' -вии" 11/'uu'"' ···:..:.;:;,· о. ~ .. z.... п- , , -n , _... __ ,._.::-uuм,, 

~ ~r-~ - ..................... . ви.м, ~Jeu.м, .......... 'Них -вих -wux · ~ 4····~············· ··· · ······ ' ' ............ ~.ь. ... ··················· 
~-··;;;л;::~··r·····. -?J··· • ··· ···· • -4--. ·--· ···;;r··-------~--~., ··-J--7· -wtв, -!]::. -гш, -:;~-::. -хів, ~::;:;;;:;:~-wiвc'Jf'ltu, 
4 ····-.:··= х ·в .... · ···7.)~---;?')···· ·•• ·•·•••·• .•.• 1:/.}. .. А.. '?]~-/). 
~--· - l Cb~J'CUU. -n:J- •·:J· ljZl. 1) ~-· 7 : ··&·:~·~···· ~-;;;<:?]::: .. . ... .. ... . ..... . ................. -.......... ········ . . ..... . 

3начви: ~:::: .Я?Са, :Q:~ ca.kt(a) ?.".~ сехе ;.;:.::··,;;· N'rtn.Іл ~--··;.: 
' VI ' •••••••••• "'IA!f.Лt/e, ~-- с'Х:а-

;· ··········• ..9 
mce, ~.:= ue c~Jea:Jюe :~.-~ раао.м ·J5···;· ааю --·--;· · ·····:: д ' , ......... , ........ rmeж, .. f.:: rpy-
гuu ·6· ·-&···· .. L.f... • t 

, . . :;. 'Час, - . .:-_ 'Часо.м, .. tX-:::. ntд'Час, ~.--~:~: добрий, :·:::~ те-

пер, ::f!.·~ ввесь, :~~ 1nа.м. 

п -··t::··;;,;?:,>y·······-~·---· ····--~------~-·-~---~---······ ········ ··········•·· ~ /~ -:а. • .... cz .. ~h-<= .......... •••• Crf< .f:::::. __ _-_-_-:: ~ ............ ····· ····· --.. .. 

........... д..І._ ....... "~·-··········L .. ~ .. :::;::::::::.~·· .... :::.::::::· : ~.:;~--~--- . . ... .-:. -~···· ...... . 
~.z:~~ ... z:::::-. ... ~ ........ v.D ..•••.•• L\:?. - ~c·-.r···· ·· ............................... . 

t/ .. ...... ······· ............... .:-:J() •••• Q. •• sr.:::... . .. ... :: .. 
• -:1 ....... , .... #.. .. .:;·········1?. .................. , .................... .#.'......................... a:h 
- ... ..з.-•• •••• !22 ....... ~ .... 7.~ .. x..C<:v.. Ck::c - fZii. 1. L'A~ ·····rл::·····--···· ··r/?·;r··· 

tf ..... ·••·•·•··•• • . .. ···-c;-.-........ R):.;: •••• y.'ti··:: ........... Y.~ 

;.;zc;;;:;m;;.: = : :fjc:::~::-6'.-~::-d.:::.:::~-;;;;;&,:::?.:JZ.:;;.::~~:::'k.::-;;:;;;;.:;:: 

;.;:;~~~~:t~;·;::;~~-.:·:~-~ 
:::;;:q;;a:::::: J2:iCi::::::::::«::~:::;:::~l2j:::::::~:::Jff.l.::~::"::%';;;;:::!~ 

;;~;-;;~;=~-~~~~~~~~~~ 
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·-_t::;;.t.-.-.-~--------н·.-.-.-.Y..-.-~-.-_:;;·.-.-І:;;;:.:z::~:::~.-:-:::.-t.-їд;ZL;::.-: 

~11-----~---·.:::q;д.:;;;:~:.:·:. 

п. 3аснули верби, і віт(е)р аадрімав. Впав ст~рілець 
на траву. Дивись на те гарне дере~це. Над нами виси:ь 
темна хмара. Лис загриз курку. Пtд дверми лежить гр13-
пий пес. Христ(и)на несла сестрам х.арч. Перси напали на 
гре?Сів. Бери масть і масти. Це гарна карт(и)на. Неслава 
впала на Степана. Павлик відважна дит(и)на. Плили хмари, 
як перлини. Мучить uac страшна карт(и)на. :максим шкан
дибав стj(е)пами й (=і) селами. Це деревце тверде. Іlеред 
нами гарна карт(и)на. 

§ 4:. Приросток і nрийпІенник в 
Приголосний а. у групах, в яких він виступає як пер

ший звук, передовсім там, де він є приростком, ааsна
чуємо трьома способами: . 

1. ::1~:~ ав, ::7.:.~ аг, .:гt~!: а.м, :;;.;::~. a?t1), :1-:~ аш; 2. ::z~:. аб, 21"" 

:t:?.: абр, :~:"і. ад, :.:.n:.~·- зс; 3. ~~&:~ а.л1), ::~:?. а.ль, ~:·:і. ар: 

~~~-~::~=:::::~=~~::~=~~:~ 
~::;;;;_:;;;;:~:-P-:-:-F=-~ 

2. :z;.;:z::.l.·::.-.-.~-----------~------lffzz-~--~t!--.-.-:&;;2·:.-.~----~;v:::::: 

~-.:~~-~-~=~=~;;~:::~::~::;z::: 
В середині слів перше а переходить у звичайне с, друге 22L. 

з у . відвернене с, третє а залишається незмінене : 

1. :·?u.:::·~~-~--~Q·.~--~~:-.~~~~:·.-_-r{;;;._~:~;;;;.;.·.-h:= 

~::~~~~zt?.d.-~2. :L?;·::~~.-:~:: 

1) аи, ал тільки там, де а в цриростком або прийменником; в інших. 
випадках пишемо їх. як звичайну групу (див. 16.). 

2) = відізвусь, відізвалась. 
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:~~:-;;л.г;.::~~:-ь;е.~ 3. ~~~~::~:::::&.::!!.: 
23. Приросток ао (зі, ау) назначувмо ти:м самим знаком, 

що а: 

·:~:::~:::~:::~::::i)k:::~::~:::~::l:k::::rl.:C:a:x. 
.24. ПриИменник в зазначуємо ... тим самим способом, що при-

росток а, при чому пишемо иого завжди разом з наступним 

словом. Перед х і Ф1' прийменник а зазначуємо знаком на с. 
На прий:~енники іа, ао, аі окремих знаків стенографія не 
вживає, lX зазна чуємо, як а: 

1. ::~::::~::~::::~::::~:::~::::~::::~::~:::::: 

-~::;~::~=-~:·=::~~:~: 
::::~=~~::::;;~~-~~~;t::;:;/(;: 
:k.::::.~:::tz,::JI;;;:;zz:::p: 

3. ~::::~:::~:-;;::.::-d.::;:zzz::~::~::::~::::::::: 
4. :!f::::.-.. ~ .... ~-:~:z;;:::::r::.::~::::~ 

26. іа, зо, зі= а: ::EZ::::.%::;;;.:::::~·::::~:::~·::.~·.;;;z2. 

:~:.-p.:::::~::::~::t;J.:::::~:::::~:::;izz.::~::::~~::~::::::: 
:~::::t.IO::~:::~:~::~:::~:::~:::~:~:::~::::~::~:: 

~·:х:~·:::~:~·:::.~.-.-~::::~::::: 

'26. 

27. 

а перед прирост:rеами (прийменниками): ::~::~: а-над, 

::~:~: з-перед, ::t::~:: а-під .::::і.--·; а від ·-----·-,;·а в· ·~~ .... . 
. ~:::~::~~~~:::;: J•··· ........................ . 

Приростки: :::z::~:: ви- -:;., .. :;.·· пе'У)е;. ·--л- .. -;· пр - ... "'~ ............... ,.. .... :··· 
' . - ..... '1' ' ~.\..... и ' ... ! ..... 'il6.. ..... 91:~ ...... . 

а ви, а пере, а при; приросток ви пишемо окремо або лу.чимо 

1) = підозра. 
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його з наступним с:rеладом звичайним способом : ~7c.;;z: 
. ·.::n? ... Jt. ......... І{@. . .4 ... ~---- . б Zk?.'JZ:.[v.v., .. 'ldiZ . .'C-!V..:::'J.l21..::::· .............. ; пере, при ІЗ зна:rеамІІ , а, о, 

р, '~, л, .ль, н, ш лучимо, ЯR звичайні сюіади, або пишемо 
о:rеремо; з іншими знаками лучимо їх та:rе, .ЯR групи приго-

лосних з р (пор. 17.): :A:~:.:лz:zc:N;:~~~= . 
· ~~ ~--·-1.· .. ~"-"2'""':···':.>7·7·" ... /.. ~ ... J. ... ..A ......... A.::.:·?::;/l':;::o·:;;>""~"·:"'"A..,.,.. ...... .. 
~ . ..6Ln ••. -I.\.\.C..~ ... ~:.::~: ..... ~----.:-gu~ .... ;;:64'.~----··--~---: .. и.~ .. 

··:·::n: ..... :.it~/1::: .... ~М ~ ........ С.::Р;., ......... 4·1· ... ../.). ...... J'\ .. :;с··--·~·п----··--А···--·--,;. С. 
~-Ww'--~-ГY-~ ••• :К. .. :.W:..~~~~~:.~ ...... ~ ...... И: ..... .,lvC~ ....... :~ .... ~.~---?:;F.::::::. 
:1'5'' ··л···А"''.J"'" ... /. ..... . .1.) ........ ...(> .. /J ....... ·:··:;;;z;.· .... 1 ...... ~ ........ ... :') .. @.. .. ;(.) ........ :·~-п 
.~а ... :.~ .... ~ .... &.\..-..... ~а::~.-рд .. ~;т~·~~···:ІА .... :z;;;;г: .. ~:::::: .. ~..дя/.J. • . 

···r.:.:·п··-::Y._ __ l.q." ..... ~?-"'":;1}1)""7'1"~ .... ::м .. J;;lj···· .. d).. ........ ,..:A., ••• ~ ... .. 
~ .. dt/.L ••• :kEl:~~···~·····:hr. .. J. ... : ... ":f&tC../.. •••. (.&( ...... ~ •••• ::..t;:::...~ ...... . 

3иачви: ::~:: ве.ли~Єuй, :~::~:::~ ве.ли'Н;а, неве.аиІJЄа, 

::z;;;;.::: ве.лиІJЄу, ·::г/~::: багато( uu), :::~::~ .лиш( е), ~·:;;;;.;.::~ бу .ли, 

~ ' :::::::~: вони, :"f.::~ замість, :7::;:; досить, ::::::::~ часто. 

ч ·~·-··--······~··icz.··"9:·=····~····~ .. s····~···--~······ .. ·::···.t;,·· 

:~~~:~~:;~=~~t:::: 
~-.-.~::.~::::6z::~::::~:::.::а;;~:;(:::::~:::Ж::~::::::7!?р. 
............ 7~..n .. ··'l~---::.""'?VJ'''·=·;.,"""'...<··· .......... /J ........ ::: .. ,.~ ... .L:':/"L,.., .... ~:::::~: .. 
~ ... t. . .Ler .. v..! .... ? ............ м ... tr.v.~ •••• ~~ .... ~ ... _ .. ~:::::/.v.Y.. .. Z::::/.

7 
.. ·~--· 

·;.:_::;;;zt.;;:;:::-:-::::r::::~.-.-~-_._._.~-.-.-.-.~.-.-.-.:'dl.:~~:·xь:::z::.~·.-.~-u;-_~иL 
-· :И.~ .... ;; .. ·;.-.-h······"" .... , ......... ~ .. /_ .. п .. ·~--.:.:.··-· ·· ~z..·· .. ·ё/;..";.::;;.::.:. ........ /=:.;-· ...... _. .. 
-~ •••••••• ..t:.f...:.::: •••• ~ •••••• ~.-rk:':':':' ........ ~:.-:::; .. --7·Y·,·-~····~·-J·····:---~ 
··т .. ·:·m····/.. ...... ?i)f ........ :;;:···· ............. ~ .... / ... 7f7 . .p. ... ; .. ~--···"'"'I'/. .... J:J ... .. 
Lot:/" .......... ~ ..... ~ ....•..... ~-·· .. ···"P"-~ .. ··/··=···r·-············.-:r.~.--~~ . 
4.., .... --г ... :.:/..~:J:.; .. ·~~·"JJ::~····Q. .. ~I. .... ~~I.. ..... ; .. :'ё't"::.:·""J':··· ... / ......... :.::.. .. ··71:·--·-7"":.#"~ 
-·~·~/·•·· .. ···· .. M·Vr.;v. ......... L.-.І. .. ll~ц ......... ~ .. .Ua. .. ...-.q."'-r.k.V ... ,V..V.d;;:. 

·;;;::z;;;;;.:::;.:::~::-:;i:.::~::·:.{/)_·.:7.·.:~:::~::!-.::ь·.:~:::t.їZ/i::Z;zr., 

1) в= ві: візь.ми. 
1) жч = щ (о.л,ижче), див. Правопис, 5. 
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;;;д;;;;;.::-sІ..:::~:::f:::~::::~::;;л::т:гІ.:~::::::::!::~::z;;;;:::-;;.::: 
.~:~::)h-:::7..:::~·::.:::::;.::~:::~:::.ї::.~:::.-~.-.-::·:. 

n. Rраще з"""мудрим згубити, .ял~ з .... дУР?-tи.м знайп~и .. 
3._.неба насувалась біла хмара. Гаразд вам, Степане! Ви
бігав мати з._.хати сина зустрічати. Листки спадали з де-· 
рев. Здалека чути страш?-tий гуR гармат. Вона не здуЖала 
ваюе Rричати. Віт( е )р вдарив у вікна та збудив ?-tac. Знагла. 
ми вчули страшний крик. З,_;віRНа впали занавіси. Bin 
стtрибав з"""каменя на камінь. Зелена пахуча трава вибива
лась з-під (=зпід) тину. 3._,річки вистtрибнула ве.лиkа жаба. 
Брат збив ве.ли?Єу шибу над дверми. Гамір звїрини перери
вав тишу. З""'річки вирипули русалки. Через нашу луRу 
переплпвав неве.ли'К:а річка. Ти мав переписати задачу з ма-
т(е)мат(и):rеи. Бу(х)гальт(е)р перевірив рахунки. '"' 

§ 5. rолоси1 а, я 

· rолосний а зазначувмо: 

а) е им в о л і ч но - після приголосних погр-убленням 
1 передущого знаку (див. 10.); 

28. б) а з б у ч ним зна R ом : 
1) на почат:rеу слів, напр., А.мери'К:а, 
2) після голосних,. напр., театр, 
3) на кінці слів після тj, фj, напр., .мета, альфа~ 

в) перед .л(ь) на почат:rеу слів зазначувмо а малою ри
рискою: 

1. ::~:::::~::::~::::::U.:::~:;;;;E.::d 2. :!і.::;:с.;;;о:;::.:~ 
3. ?гf·d.·.·:;/.·.·.~·:;:j:.::·.·.·.:;k.·::.·.;zw.::·.·~·-·.~~-.-.·.J::7:?·-

29. Після mj і ФІ у середині слів. а пропускаємо (пор. 5.); 
в :rеінцевих сRладах тае(.мо) треба а зазначити: 

FE:~;;;f~~.~~ ""5zf" : ::: ·.:::::: ·: .. :::::::·.:·.::::::: ·::··.:::: .::: .. ::::::· .. ::: .. ::::::::. ::: ... ::::::: .. ::: .. :::~:::·· : .. ~ 
.. l'2::.'::: .... J..:.:. .. ·····I··········-... r:. ..... 1 ..... с./?С:.. .. -е:::. . . ~:((.:::::::.f.A ... ~ .. j"··· ...... a::. .... "J:::::7.:::::z::::::::.::::::::. 

ЗО. rолосний: я зазначувмо: 
а) на початRу слів погрубленням зна:rеу й (я= ііа), · 
б) після приголосних зм' я:rешенням і погрубленням при

голосного (я= ьа, ся= сьа, ня= ньа і т. д.), 
в)" після приголосних б, в, .м, р погрубленням складів 

бі, ві, .мі, рі; с:rелад n '.я погрубленням збільшеного п; 
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г) nісля годосних і після приголосних ж, 'Чt, ut зна

RОМ на а: 

а) -~·-·:.·~·-·::.rt·.·.·.·-~·:::.·1~~ 

6) 
,., .. ::.;.>?;~y···;tг-..:..:л;·:;;}'J··---ди--·r·~·····}Q···/1./P.Jl./Q .. ·· /. .... J".;"··············· 
.v.-: .. t:.v. .... ~~-~ .. <:. ..... u ..... ~ ......... d~~:~ ... z;:Ь_"::~ .. W.::.f'AL.z: ... ~ .. 

-x;:::;;·.·.··F-~::.~·.-w.;;;;;.·.~~~e.~~-·:::ю;;;;;.~:-.\11;.;;:::;.:~~~·----#-~·. 
-~::~·:::;;;:;zm.::::~:::~:p.:::r;;:::i.·::~:::.e.z;:::::~:::~;;д.~ 

;;;z:t:::~:~::::::::: 

в) :~:::::;;t::::::k:.·:~:::::.·Є::.·:z6::::.~·::.-ctq::~:.'Q? 

:&:.::te.:::~::::::%::::.-'lf.·~:::v.t1-.:ta;.·:tl:b::: 
г) ;;;::::L:::::'&-;:::::ш:::~:::::t::::::t;::::v:::t?j.:~::. 

3 перед а, .я: ~:~:::~:n;;;:::~::~:: ЗІ 

Варостхи :й заRівчев:нн: ::v.::::::-етьсл, :g.::~::-иться: ::~:: 32 .. 

······л,·_-:_."L2f] ... =~---/. ...... }:..... . .. 9..... ..JJJ... . ...... 9"/, ..... Q.. 
~.v.7 ..... -: ... .r. .. r..v. .. ~·-·a-····; ... Z:.: .. -mucь~ .... Т.:.-тис.я: .~'lLd..~ .. 

····--л fj. т __ Q ... ···· .9. ····Р· ·· 
-;,;P··~Д ... 'Zd".;r ....... . 

3начви: :;;::~ гще, .;r:.~·-- ще раз, :;л::~ зараз, ::&:::;;.. дуже, 

~~::.~ байдуже, :::;z:.;:=-:яІJЄби, /.!.:.::: то, -~ Я'К:би то, ::~:.=і: та'К:, 
.~.c.v.-::Z... " -~ ... 0.... ..!Lь. 
........................ mat~:uu, и.м, ........ ,~ все ma'К:u, ....... :: вся, ......... -: до-

х .h )..c."l •• :\ •• k. .. ~... ., 
ирим, ...... :=: хо'Чtеmься, ........................... ::. иютрии, -а, -е, -и.мо 

1) =бажання (tt/НЯ=ия) див. Правопис, 7. · 
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:~:::F::::.~::f~:::-:::;;fC::g:::.~.-:~::::::;::;;,;;c.::::?ff.::~::;::a:::::· 
~d~~~~t!.:z.:~~л.:~::~:~~~:~:~~:6:::::~:::~::::~~~:; 
·~~·········1.·~·-··.··········.J:::::-·······:.:···zr··/?"·~··············-~---·~·nP········::· .... !!:.."" ·-;r·-·······-~:~.k:-:":'~-··········с.с..к.:: .. г.~./.М. .. ~::::::".t ................. ~ ...... ~:.~ 
./.Jд:;; .... :,/. ........... :·······/-·:.····~·;;і·· t:-..··--········-1:.. ..... ......... J.:: 
z:::~r-:t···-x·~······-~-- .... ···~·-·· --~--~---· 

іІ .. Стаjти Rупцем- лег~еа річ, але бути добри.м куп
це:м:·-аавдан(н)я тяж~ее ;й(= і) "Грудне. Дерева в ..... пар:ку в:кри
Jіися свіжими лист:ками. Стj(а)рень~еа й(= і) :мала наша хата 
Дим стjелиться пад травами. Наближався хмарпий день. 
Річ:ка вибивалась а-під (=зпід) :ка:м:ін(н)я. Вшила :кафjт(а}н 
гарний, але замалий. Світ наче сміявся свіжими травами. 
Виплив місяць іа-за (=зз·а) хмари. Віт(е)р зривав листки 
а_стj(а)рих дерев~ , 

·о 6. rолосний о 
\ ,, 

33. · Голосний о зазначуємо завжди азбучним зна:ком. Впи
еуємо його в передущий приголосний, так що повстає один 

1 вио:круглений зна~е: · · 

; . :~·.--t:;:;:~::c::::=i. бо, ·.е.:.~ до, :і:~ чо, ::L.::~ .ло, ::t::?. .льо, ::.;z;.:~ .мо, 

::с:~ по, .~·.?.: но, ·:іі.::..:~ со, :~:= сьо, :h цьо, :а.-:~: ао, if:~ жо, 
iJ:;_ шо; ~--:7.:~. во, ::2:~:. 801 :9.~ ХО1 25:~ 'К01 2\::~ 'К;р01 ,-;.()';: Xrn01 

:!}.~ хво, ::q::: 'Х:во~· /}: хо.м, '::2:~ 'Х:о.м; ·:.6.~ то: :L~ бро, :(;·:.: фо, 
·.:;.:.~.-;.:;:і:::С:· ро, ::с.~ дро, ·:.с.·:;- про, ·::6.~ тро, ·z.".?. fjjpo, ·с:: ... рьо 
(ріо). 

. :~:::~::::CjjjiZI:::::~:~.-:~::::~.-.~:~:::::u:::~:fr.c:::: 

:±~~~;:~:Е~~-~~ 
e;гi.·.~.:--~:::::::.z.;;;:::::~::::.:.;;;;·::::.~:::::~:::::~:::::::.Y.l:a. 
~:::::.-%::::::zs;r;::::::~·:::?:::::2\il22:::::::6\j&:::::~::: 
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"';("'Д"/. . .11. ........ с 
rf·;o,<.ч ... ez!.:~::: 

На почат~еу слів дописувмо о звичайним способом до 34. 
наступного с:кладу. О:кремо дописувмо теж о після mj, фj, 
u ( = ij), - після т. при ~~рі~н-~~ лінії, після ф на голов
ній, а після й при · середн1и ЛlHll: 

;:z;;tl!:. -;::;2.,-- J.И:····;:;;d?ucc· :J.i:· ;;;;:z···fг··C[·i6·A 
#:::d:!:?;:~~:::·-~::~:~:-:::·::;.;.ё~:~:~-:-:2: 
~:~::~:::::и.::~::E::::d.::z!.: 

В за:кінченнях -ого, -ому пропус~еаємо о (ьо): 35. 

:2<n::·.~·.:::·Z().:.:'2Y.I.?:::::;ью.:::E:ci!!.:%:::v.:~cn::~::/::г4:·.::'!3.·.:: 
.dJ ..... · запам'ятай· --/?.~-- -того "mьово • :7.?·:·:(-?:iJ!I/?.:.f? ~···········' . .. .. .. ,.j '/ gP. .... 

Приросто:к (прийменни:к) а перед о і:::;:;.::, перед ~о =::$5:::: 36. 

~::::~:::::;;:;;f}:::::~:::~:::~: 

Паростки й 3авіичев:и.а:: ~::f:~ цтво, mcmrю, ::f:':::: ство: 37. 

jji[-d_-ffd:~:::; ~- -ття, -иття, -z?.f:~ (и)m1nя.м: 
~-f:.?.-;;A.·.:·.:::; !?.·;;: то.м: -::tt?·:{(-!:id?:::::; :::.;.:::;::-вого, 

.................. ···t?.d.--·~z:.Rn--~--:.::·п 
-х:ого, -п(ь)ово: .:ю:::;:;7.!:2 ..... fi.l2 ... ~--- ,....... . ....... . . ..... .. ··---&·"·~-

:;.::.;.;::.~ -овий, -ок:ий, ~:= -ови.м, -о-х;и.м, ~ -ових, -о-ких: 
:~::::~:::::~~:::::Е:~ 

1) і далі: свого, ~ого, ~о .. м,у, цього, цьо.му, всього, та~ого. 

21 



38 Прирост • ···т;;· .к • "'lo1l.;-:;;; .... , . ../J. .. Y'< ... ~:;?J···~· ..... I', • хп • ... ш .... иез .... _
7 

..... f!У.~..І. .... / ... ... ~:; перед с, 

а, ж саме ·:.z::::.: ::{j.ld:.::r;;:;z:;.::~~:::~::~·:.·.·:; :з о і n 

лучиться оеа в один знак: :~::.~·:::.·.io.·:::.€t.l::.~---.·~ 

::с.::;;:роз(і): ~::~::~::::tz::::;;;;i71::::~.:.-~:::~_-_-_-_-_-_~ 
~-;:;t;.:~об(і): :~:::.-~~:::.COD.l:::.~:;;;:~:.~-_-~-~-·::: 

. ::~::·:М-..~::k: 

ЗначІ,и: ·::;::~~ що, :::2~~ його -~·;;;::~·: йо.му ·:(.5--; N>O.IlU ·;.:.;.·~·-
0 ' І':/ ' .......... "~ , i' ... r.ц.-'КO-

.fltUCb, :&.·.~ IJCO.IlU ОЮ, .'.'t.'.'< .. rчого .. ~с .. ,;· тобі "·іі)~ CO;:l· .......... _ д ' ... ..... . ., .... .... u., ... \-/.)../.,;-0 ип, 

:;:;:;:.~·. одпа, :::: .. ··::~в одпихр ::(·:::=-това'УІиш ·:л::~: вutna~ .. /'-;;.· ~~ .. :': 7 і:'. 1 §:' Up .є..~ ... 
твое, ::;ё:;;:: яwе, ::/!::.~· rчодові-к: ........ ;;. був ........ ;,.. будеш ._._._.._n·-

' .. 7..... ' ·VJ .. ·· ' ·v~· -wру-
го.м, ~·./:~·:: wожпий( а) ~(~.:.._: 'Х:О{)Іс'fюго ... v..;,.. м0runL> .. "'{) .. = 

' , ... .... .. . ."~ tfN'V1 ... «..... .мо-

жеш .. І.LУ..:. JІtоаюна ~- .. h-:1.... ... .. 2 .. .. 
1 , ........ :-. , .......... ':' ne мо:Jюnа ........ ~. mou, ....... :":. того, 
.. ~.... ..~... 'і- ї 
...... ~ .. з того, ........ ::. парод, ::::::::~: туди, ·:=.-~.-. 1ne все~ :::.~·.:~. 1пи.м, 
тi.Jn, :d.f. одnа'Че, ::ю.::~ самого. 

39. . В рече~ні проп~СІеавмо граматичні зан:інчения від-
МІнних СЛІВ, uколи 1х можна лщ,ко догадатися. Пропу
шеавмо звичаино: 

. 1) закінченн~ іменної -~rастини складеного присудка: 
Btn був хвор(ии). Вrчися, будеш .rtixap(e.м); 

2) ·зюеінчення родового відмінн~а після числівників 
та ПІсля заперечення: Баба Jrtaлa п'яrпь вол(ів). Ншпи
сав багаrао лиспz(ів). Не .лtаю ,f)/'Jf''""M'~A. 

3) закінчення іменників після прийменІ-ппеів: Над 
О'Черет{ о.м), туга за до.м( о.м); 

4) заІеінчення дор:атн~ів, .я~ещо зміст речення вказує 
на ~ор:м:~ слова: Дипи вдяtttni батьк:(ові); 

5 J закнrчення прикметників- означень, разом 3 на
ростками в, n, n: Випав гар('нш/й) дotu. і пебо mene'1'1 
яс{пе); 71 r 

1
) = об-:Рубали (і далі): б, як частину приростка об, 

чити з коршним р у групу приголосних. не можна лу-
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6} зюеінченн.я дівслів: 
а) в теперішньому часі, коли докладно названа 

особа: Н ne апа(ю), ти ne апа(еш); 
б) в минулому часі, коли дія бе:з сумніву від

носиться до мину л ого, наприклад, коли в ре

ченні в такі слова, як давпо, по.лись, або коли 
вже в одному слові зазначена форма мину
лого: Ми те ваюе давпо ба'Ч(и.ли). В'Чора хо
д( и.ли) ми па седо; 

в) в умовному способі після CJJiB щоб, .мовби, 
я~би і т. д.: На те wonя и:ують, щоб ne спо
тиwа(в)ся; 

г) в неозначеній формі після слів хо'Чу, .мушу, 
.моаюу, поrчипаю, треба і т. ін. (дієслівний 
складений присудок): Мо{)Ісу ро6(ити), .мушу 
tttита(ти), хо'Чу спа(ти), треба працюва(ти). 

:Коли зюеінчення дівслова пропущене, тоді частв:у 
ся пишемо окремо. 

В: рім того" пропускаємо: 

7) наросто~е -ш, -іш (разом з закінченням) у найви
щому ступені прикметників і прислівників: Най~орот
(шиu) місяць; 

ті самі паростки у вищому ступені прикметників 
і прислівників після слів піаю, як;, від, за, пад, 'Чи.м
тим, що-то, щораз, дале~о і т. н.: Півnі'Ч(nі) вітри 
хо.лод(иіші), піж аахід(пі). Чи.м дов(ше) сонлfе па пебі, 
тим теп.л(іше) па зе.м.лі. 

Примітка до 1- 5. В сумнівних випадках, 
коли число іменника не зовсім певне, скорочене 
слово читавмо в однині; в множині в таких ви
падках закінчення зазначувмо: Іду 'до брат( а): 
іду до 6рштів. 

-.~ .. _--=:;;;:::;:;~~~~~~~;;~:;:;.:;·~-~ 
-:?ї.::·v.a.::::::/J:.ь;:;:·.·.:t::·.·.~:::·.·.:?:p.:::-::.::~:;vгd;s:::и::::7.:~::-w.::;.:: 
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~ж::.lёv.:::;::~:~м.::&;_;;:::~~~_;;:::6:2.::~:.~: 
:(f:::Ez::?..:::::::::/zzz;.::?.52!!!:.&.:::~::~~::YE.:::2::::::-;_:;;;;.:f7J-::::::: 
~:·:~::~:::=::::6.::9:::c.::::v.x:::~:u.i:::r/ш.::?J.t:l\~
:zs::L::~::-;;;:z/::6.::;.:v.:::~~::~7.;9-::::6::::~:::rk.:&!.L:::~::~:::~ 
ї.:-d7.::2::;;:,::::;c.::::'XЛJ.:::-:::&::~::-;;zz:i:::z;;.:::~::~::d~::L:::: 

. . .............. .. l. ... ,_,. . .i .......... /.YJ ... 7 .. 7 .. ~~ ...... ;;A.. ... ~ .. e.:: .. 2.-e/? 
&::zш.?.?. .. :k .... ~:: .... к..Z.:~ ......... uc ............. у-... :: ... :::.. . .. . ... . ....... f: ..... .. 
:t·::.~·:;~z::~·::~.-.~.-:~:::.~::;;z.·d:;:zz::~:li;;:;;;zJ 
.... . ... ......... .... .. .. .r:. · .. -r. ... c:. ....... ~ .. ", .. 'L .... -;:;z:;:"lt:Zl. ..... zи ... ~ .... ~./..,;;z: 
~.:c;;я::tt..~ .. ;:;;z:J .... c:z. ... '>.l: ...... o ............ ../. ... ~.т-·····... . . ...... :: ..... , ........ ~./.. .. . . 
.:1 ................. A·;;_·_~·:;.;zy .. ·P7:"/PI"' ./.z.:;:......... J / ..... :. .. :л .... ~z· ... R:: ·zг--:. .. ·о._ 
•••• 7.iji;..:: ... S ..... ~y---··--... «.r.:r.../..v. ... V.:..::;,·ёf···:: .... ~ ... <.\/.!/.. ••.••••••• .'~.'.-:.. -~~-- ·-

... ./'. •.•••.•..•••••... :.·;·;.,7'1···-~- ...... /.J...t..І. ..... ~ .... :г ..... ..d. ...... Л. ..... d. ... l2 ........... e: .c. ... ~ .... v.t<..t:../. ........... ::.-;м-.. : .......... &. ... cr.Фd ... : ..... ~ ... :z...::: ... G .. Ьl .. i.(.J.:::: 
·:·····7·::·····/.2····;;····~ ........ .L.l ... :.:··д.·и-:'?.Ь..::-;;.2:!2D···~··::.:-;·j7r.:"f."~· ..,..~ .......... z.-.-z.-.~ ..... z. .. ;.;z::~ .... z.::: ....... 

7
............ - ........ (7"<-....... :f' ........ . 

.~::&::п:::::~:)::~:~~::::::-k.:см:;;;і;:::.~·.::::::. 
r n. Щасли(вий) той, хто та1f: жив, що не ..... змарнува(в) 
життя. Сонце сховалось за гори, і чор(ний) моро:к встj(а)
ва(в) з_.мертв(ого) бору. Та1Єа моя хата, Л/~ тво(я) палата. 
Вчора ход(или) ми з,_,ним на село. Де багато господинь, 
та.м хата не метена. Хто дба( в), той ма( в). Дит(и)на са.ма 
не.....,знала> що ..... робити, :к(о)го слуха(ти). Давила його туга 
за дом( ом). Коза:ки за порога(ми) звалися запорожця(ми). Су
х(е) жовт(е) листя дощем спадало з._дерев. Дим низь:ко 
слався пад очерет( ом). :Козак пана не ..... знав зві:ку. Я бачив 
див(ний) сон. Хто хо'ЧЄ, той .може. І зробився я неврим(ий). 
Сонце стояло втсе иад гор(ою). Довгими вечор(ами) велися 
беаконеч(ні) розмови та сварк(и). Хто багато бажа( в), мало 
ма( в). Година вибила, 'Час вже до робот(и). Остj(а)п зірвавса 
на рів(ні) ног(и) і побіг щосили. 

§ 7. Голосні і, і 

:Голосний і зазначувмо: 

1) після б, в, .м, р символічно, - вивищенням цих зна-
ків (див. 11.); . 

2) після всіх приголосних азбучним знаком. 
40. а) Після приголосних д, п, m, ф, х, ~~t, .мп, хв, гв, rв 

вписувмо і в передущий знак, через те й повстав гостре 
за:кінчення цього знан~у: 
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........... · __ L · ··7 ·· · --:"'·-- · ... !:::. · --·-··.: ф; --2'd:xi :e..t.t .. =:.l::=- дt, .І.'і: 'Чt, . .1 ..• =:. nt, .;с:: .мпt, 1.:'::. тt, ·;-·== ,.,, .. ... " 

.~ хв і, :~:;.~"- еві- rві, ·:~т·wві; :е.~ дія, ::2.::• _Хія і т. д. 

У.?.~~=-~~:::;:;;;~:~~--~~-~;;:{і 
f' ... ----.. ·---------··-·--··---~-------ІJ- __________ д .... /J. ----·~-C. ... ~C.---1.·-·_-~·r:·· 

""Б-··-tл·····~;;;;;.····t;.;;····---z::..······-л. ... ~~~----:a .... :t-...... 1······-rr .... z:;. .. 
.... ... l. ... - ..... l. ... n-v···I- ..... IW .... ~-···tl.··d:-
..lkl.:~ .. n:./.. ...... и .... IIJI'. .. 7 ......... ·.:.. . ...... _:: ....... - ... . 

В закінченні наказового способу (-іть) зазначувмо і - 41"" 
якщо не можна його зазначити символічно або гострим 
закінченням передущого знаку - натисненням початку 
знаку ть: 

........... ~·-'l::..···c;;~·--· . ··:·/:··-п···~-
-~----··--7---?J·•• // ·-dJ ..... а.ле. ·'""'j""" r·r.'J .. 

б) Після всіх інших приголосних зазначувмо і азбу~ним 42 •. 
знаком - рискою вгору. Знаки чи склади, що стоять ПІСЛЯ 
і, підносимо на величину малого знаку: 

~~:~::~~-------~------~·:::.~::::r-.~:.'d-!':.~ 
;r::.~-.-~:.-:.-t:t.::~iТ::~:.-:~:.-.-.a:.·:.:·_·c:·.::f!::.·.~-г.-r-··:~4::·.:i·.~ 
u:?.::R:.:::~::C6.'!.:::::~::~;;J:,-.-~------;;z.:?~;J.!(!!/d 
-;C:.:;;P?Lf!y: крім цього: z:TA>iJ!it:~JI!~:~p.:-p.:.-.~.~-.-::. 

Так само треба зазначити го:л. і п~сля ~риг. ~, ~е ~ого 43 •. 
зазначувмо "ключкою" (дві-, 'Чвt-, mвt-, давt-, цвt-) 1 n1сля 
груп бр, х.м: 

::tP.!!!.:~::::~!::.~::::.-r.::::~:::b::::P.:::::-k:l.-.-.~-----~----6[!'. 
.--~'7--·,--: ........ 0. .. .л ... /). ........ . 

а.ле .... h. .. Y.YL::: .. .O.. а е. --~-- .. 

На початку слів зазначуємо і Р.~с~о~. вгору, пу~ 44 .. 
чому малі знаки підносимо до середнь01 Лlнll, а звичаин1 
знаки залишаються на головній лінії. Перед д, п, 'Ч, ш, 
тf, %р, c1f:p, сп, рж вживаємо риски вниз: 

1) = зомлів (зо= з). 
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-~==~--:&.::.:f'::::::~:~:z::-:":·~~•E:т;::-:l.":'C-d-_7.:'1::.:: 
.E-L:?.lj:::::zt~-;;;/~·=·~;.~.~~··~-...... 
;.г.;::::d.:;.:;;:::Jd.\:::·:p:/?····~~~~ 

445. На Е інці слів зазначувмо і та~е само, .нІ~ і в середині. 
В ~еінцевих сн:ладах -бі~ -ві, -.мі, -рі зазначуємо і не симво
лічно, тільІеи азбучним знаком (риСІеою вгору); в в:інцевому· 
-ті знаІе і виписуємо на m (рисЕа вниз): 

::~:jz.::~Zi!.:~д::и::p7:2::z.•-.::e/:.~;;;д;:r;м. 
~~:h:.:c.w.-::P.v.::::b:~::·_/;; ті: :-f::d.;;L':_ 

Rоли не можемо зазначити і ні одним із трьох вищена
ведених с_пособів, тоді його пр опус І{ а в :м: о. Це діється 
в таЕих випад~еах: 

-46. а) після mj в середині слів (пор. 7., 29.): 

d!:f.~d::z!:;;;Eza.;;f!_.~ 
47. б) перед mj, ці, щ, -ття; в. сумнівних випад~еах можна 

.. і зазначити о~еремо рискою вниз. 
І 

·~---~-- ... .1. ....... /. .. :.··:лf. ........... f. ... r/..~/.:. .... ~ ..... ./.. .. / "1•·····-~--.-c.id.':.-./.;7···~--.-. .-~.-~- ............ ~::;: ................. ____ ;:;i(Z!;j( 
..... / ..... /. .. ~-
~:~~:~:::·. 

48. в) перед е, де і треба б змпачи'Ги підпесенн.ям наступ-
них св:ладів, зов:рема там, де його в вимові не чуємо 
(напр., 'Касіер, див. 54.) . .Я~ещо і можна зазначити символічно 
або гострим за~еінченннм передущого знав:у, тоді його за
значувмо: 

.. ····· ······ "'"1"··:.:--·>;т···/··•/ ....... ··l····:r::-,···:;- ··р·~--~ .e.;z .. L .. lk:'. .... ~ .... c.;.;z.~ .... ...Ek:":.. аде: .......... 7--· 
,49. г) в чужомовних словах перед я ( тільr~и в серед,.ині 

слів, нів:оли на ~еінці) та перед ї_, 10, коли і в вимові ·не 
чуємо (напр. ар.м(і)ї, ар.м(і)ю, див. 54.). Сюди, розуміється, 
не належать с~елади -дія, -хія. На кінці слів і перед я 
треба зазначити: 

L.~:L- а.ле: ~-~:~-;:;;;/~:~ 
-50. Голосний і ( r = .1 ) 

3 двох знаків на ї першого ( / ) вживаємо тільв:и на 
початку слів, другого ( ./ ) тільв:и на :кінці. В середині 
слів зазначу.вмо ї та~е само, яІе і. 

26 

Після приростків пишемо ї та~е, якби це був почато~е 

слова. ї натис~енням початку В сЕладах -оїть зазначувмо 

.знаку т__,ь. .. заступавмо ї знаком і ( = ~·а:::) в заименниІеу t.м 

у.:::н:;::;;;;_:::ае:::-d:::м::::м::::f::::~:~~~·_:••-~:·.~-----~~~---
·:·/ dd-~·····~····:ryc' ~-.d::~---~-~ 

;;~~:~~:::;~.:-~.-~;;;--~;9:::y:::r;;:::g:: 
... -~~~~~~~::· (~;~~:~~ик) а перед і, ї ~:.-::;.::t;.:·z.:~.::~:::v.ie.: 51• 

:~:::~:::.:и.:;;::~ .... 1.., -muU mnuU -meU: 1'd::: 5
2
• 

Нарост:ки: й ЗаRІнчеиия: . .z: __ ." , ' .......... ___ /l_ 
/0 1 1 . 1 ~ . V •• m:!.. І /. ...... Ld_-cE!Jf!. .:r..~~ 
:!Лfl/.ul?.Jt:l.:::~:::; ~r::.~ -тій, -mиtu: . .z:::v..::::ц. .. , ... ···· · ........... , 

/J. . . д..л. .... .1...... ·:;;.·.~. -ість, вість, -пість, .їд;;.;.;_-== -тих_, mnux: ~ё;(;;L::-z;,;:zz:.: ... ' / 
. .......... сть 

·;:я:··:; -ості -вості, -nocmt, ·/--::. -u ' 

-=~:-~:=~~·;=.~~--7:::L=i!:uy.:·~~·~:r; 
~:-zt:!-.:2/!C!f-~LS::j:~; Е~ -ві.м, -?Єі.м, -uw, ? ... 7 .. -вtu,- , 

.. .. .. ······~ -во.му -~о.му, -п(ь)о.му: · .... ······; -вої -?Єоt, -uot, uьot, ..:z,... ' . . 

--;;;.; .• ~::::2z.:::t~r..p:::::;;;;;;;zr..:-6:::t:m::::ez;.;,::::7.i:•:~::: 
·.l1.Ji:~; ·:~::::······~:::;,. -иеипя: ~::~::::~ 

. _ .. .. ··ч:!fуw:раїнець, ~~~-~ уwраїисьх;( ий), 3иачки: -~ Ywpatna, ........ . 

. ~ иія?Єuй ;.;:;О·; uiwoдu, d.:~ wільwа(о}, ~v:~ .між, ::Б.::~ пю.ая, .. -·····"' ' ·· ······ 

.... ... . ! <= ·що ni~~toeo, ·::х:~ її, :~4.:?!. щось, if!L:~ щоб, ff.Y. .. ~ CWl.!lbWU, ;.;:ё:: 'Нt ' CJ/ 

,.. . .. !. ·J:d.···;; вe.au?Єuu, :~;.::?- д.ля, ~.-~ і:&."і- собі са.моту, -'1r.:~ надто, ... ····-

.... (_ . ······; С?Єtnізь :.··~~-{~ щораз то, :~;/ було, роа~<ШJІСе, J:_; тt.ль~<и, "\'· " ' ?·- ~ . 
........ -···--·_ буде ·--zt·:.":: .мабуть, ::.·.·::.~~;:. moдt, ··----: бував. ·t·::· буде, r.o.f-·- ne ' .. ··;р- , 

1) і далі - див. 49. 
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~-=загальио ··~·:. по -~·-··· ······· , ·· --~ виuе1t, .:6'6 .::. повинен бути ····:,;· · ··9·.;; 
() Q (l. , -----· mt, ...... . 

'НЇіJJС1), 2!:~ їх, =~-~~: всі, :~~-~: всіх -·-,1,· ;ІИпп~иu"1І -~::.- • 
_ .••. • ·····-·· c.n-c-w' · '/' 7_·-~- l'На-кw( иu) $ 

'!-:- пе•11ш( . ., 1 .. /_ /! j/d 
..... -:. у ии/, --·--"-· хотіти ··· ··; · ····· ·· ' . ··--· в m.z.м, "' в тих ···r··· • / ' · ·- ----· , .. ( ... ':. ntв 
(~:U.), :.;.Q.::" сьогод'}{,і. . 

.. ... ~:·c··~··~c:·•~".uL;; ti:@i••~ z•;;;ф••пс=z. 
_z;:::;,_ -ї!Jj сІ!: d!c ес L 4 ' ···············с;с-' /L 

~··~·?:h···&.ci:~=·;;;··:;~:;•:;;··~ 
:.3z/gc.;:y!.:;;z::·.(i(A.·.:"·.~dд;2;.:;r.:·.~·.·.t;::ё~.~-··::~ 

d::i:w.t.~ '6.2 !.:ьг;;/ ;;;zь;; с:: ~У. ;;} 

~- · :/!t;e Zrf~ t /~::г· ·· -~ . 

~·~·=:~~--~:.~:~НJЛ~~~~;; _;~~;:;. и.li.c;,.'V" :/QZ, t і:УВ -~ І 

.:.~:~~1~~~:~~::і~~:· 
1) . 
2) порІвняльний сполучник 
краще (крас-че). · 
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n. Праця 6 тим біль(ша), чим біль(Ш1ІЙ) опір, .Я'КUU 
треба побороти. Давно втсе ст-Lемнl(ло) надворі. Після 
вечер(і) Микола ліг спа(ти) на соломі. Зеленіло ціле море 
Jеолоск(ів) пшениці. Бліде бать-ко(ве) лице, стjало жовт(е), 
.Я/1' віс-к. Нам не ..... треба бала-кан(н)я, не_,треба слів, а треба 
діл. Побрат(а)вся сокіл з,_,крилат(им) орл(ом). Виплах:ала 
карі очі за чот(и)ри ночі. На тем(ному) небі зірк(и) засіяли . 
Bin був за(й)нят(ий) писан(н)ям і кивн(ув) мені, щоб я піді
ждав, поки віп скінч(ить). Тв(о)в балакан(н)я не ...... мав иі.ях:(ого) 
значен(н)я. Koжuuu бажа( в) зроб(ити) св(о)в життя вигід
( ним). До піз(ньої) ночі _кипіла на гребл(і) робота. Чим дов(ше) 
сонце на небі, тим тепл(іше) яа землі. Тверд(ий) сніг сві
т(и)вся блакит(ним) світJJ(ом) у темряв(і) ночі. Крім сонця, 
:місяця і планет, ми бач(имо) на неб(і) ще безліч зірок. Тіло, 
гостро закінч(ене), зустJ,річа(в) мен(ший) опір, иіж тіло ши
ро(ке). 

§ 8. rолосний е Приголосний u 
rолосиий е 

1) На почат:ку слів зазначувмо гол. е азбучним зна
хом; після е малі знаки підносимо до середньої лінії, зви
чайні залишавмо на головній лінії, з винятком д, яке теж 
nідносимо на величину малого знаку: 

~~z:<J.·.·::~-----~~:.·.~~ 
:;zzдz.:::::~::~::"4.·.:·.·~·.: 

53. 

2) Та-ким самим зна:ком зазначувмо е після всіх голос- 54. 
них, після губних nриголосних (б, в, м, n, ф) та після при
ростків. Коли перед е стоїть приросток, тоді дальші зви
чайні знаки - з винят:ком д - залишаються на головній 
лінії (я:к на початку слів), у всіх інших випадках підно
симо їх на величину малого знаку: 

.:ez::::~:::;;::::.:!_-!_:::zz:::~::::t.?.:::::г:z.:::e.::~:::E.~zz
.k?..;;p:..·.·~--.-~-·::щ:::.-q.·::::·::::i.ZIO.::::~~;:z;a 
~::::~:-;:zz!::cz:!.::~::~:::~::1L!!!.~::::~ 
:~~:~~~::~~~~:::~!!. 

1) і далі - див. 48. 
2) = всівї; nop. значок ввесь, все. 
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55. 

56. 

57. 

3) Перед тj і ц1 ~азначуємо е знаком йе, а після приго
лосних, що можуть м якшити ся, знаком ье (ее= сье і т. д.) 

:~-d:::~ui!!.~::;;L;;_::m.;;:·_:·~:::E~~: 
У формах займенників .моєї, твоєї, своєї не зазначуємо

о. перед е, а в займенниках .моему, твоему своему про-
пускавмо ое: ' 

~Z?..::::k:::~-~~~-"ki:-:4=-'%:.-
Приголосний й 

1) !Jер~д знаками mj, цj та в складах -ей, -ий (в се
рединІ слІВ) зазначуємо й азбучним знаком: 

.-rл!_::d::~~~-trt~--------~·--··:~=-·.·-~.---_-_·Ifihi 
:i.:ZJ26.· 

58. _ 2) У всіх інших виnадках й заступаємо знаком і: 
а) рискою вниз - на кінці слів цісля е и та після і 

59. 

. mee зазначувмо піднесенням наступних скл~дів · ' 
б) ри?кою вropr - після а, о, у; після 'ай ой й 

наступнІ скла.І!-и ПІдносимо, як при і; після і мож~а в~и;и 
риски ВГОРУ. Тl.ЛЬКИ тоді, коли і зазначуємо символічно або 
Г?стрим. закІнченням передущого знаку, і то тільки на 
КІНЦІ СЛlВ. Про СКЛад йо ДИВ. 34. 

~:::г;_:;.;::.-.-a.-_·_·:b:.·.·.v..·:.:····\i.···~·-;;:z!I·;/}··~---~····Q/··ч··--· 

/.~є~;;·:r:•··~-.;?•.; ... ~.~:;;;,· 
tc·~: r/м:r. ~~ ~ ~·~··~::~::~::.:;;;: 
~~:z:!"~:u.!.l~: . ····· ......... ····· ........... . 

. 3) В склада~ -~йсьІJЄuй, -ій- (тільки в середині сліЬ) та 
ПlСЛЯ приросткtв и не зазначуємо; перед m треба u зазна
чити (азбучним знаком): 

~:::~~----~::::~:::~-----~----~~--.-:~::Z5 

:F:::~:::AZ.:::~:::~::::;,z:::~::::F:::~·:::.~::::~л-:. 
~-~--. ·&.~.-!/.. ~- ... ~. "М. .. ·;;;;;;.:v· ::: ..... 9 ...... . .І. ... / .. 'Jj. д./. .... . 
- -.... .. . . .. .. . . .... :· ..... -,.... . .. "1/ ........... k/F..: ./.14:'. .. #. :;/-.... ff.. .... .. . 

1) = підойма (19., 75.) 
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Приросто:rе naU-, я~иай- пишемо завжди окремо: 60. 

-;;І.Cj;:.:;;ifZ7"..:;;;;Jp ... ;;;;;J~::;;zr.>;/;;;zz;,; : (39., 7 о). 

Приросток (прийменник) з перед е: ~~:::~ 61. 

НаростRИ й ва.Rінченн.п:: ::/~ eme: -d..~.-e.rf~:.-; ;;;;;--;: -іший, 62е. 
' V • ' V о .. ь, .......... /-•-:•-•"Ad9;;ov;Z?;·••1;П-;•·•• .. 4'.. ...... ~. • !'У.'. --вtшии, ntшZ!и. -~·-·7'·.d--.fl------ .. -;;r ... ..... 7 .... Cl!:.:~.7.l!..?;Я~~r::.~·:; 

;;;;;:.:.: -ии~, ::~:3. -пиця: -~::~::~~~~; 
..... L.. ( ) V •• .../. •• _ ••• /? ... / ___ ••• /. __ .... L... ..L.. .. .... L. 
Zt4:--uu-ч n иu:-~ ... :Ztd:::.-.'l/.5..'~::їl5ic:.tv .... ; [~ .. -пицтво: V.~ . 

.... ~- /.:: . L..... . .. -AJ .т.~--н"4:)····~·-...,4}.- ---~--..4} Г .. Z:7.f'/l.~::: ..... ; с.:-... ~ -ється: .v...::: .. e. ... -::.r:ll./.: ... ~ ... n~-.-::.:ZC..:-::. 

Значки: :21.:"~ .майже, .~:~~.-. середина, d.-;;-ri проти, су
проти, ::~:~ була, ~:~ ве.ли~ого, ~==розу.лt, .Jld"'розу.мний, 

~~ обов'язо~, ~:~ зобов'язаппя, ::а:.:~ са.м собі, n> ЯІJЄого, 
···і""\· .r:..c .." . ../ ~- . .. ~ ~ .. =я~ось, _с.;ь.:~ товариство, .~....-... :": по.могти, ........ :::. тtet, ........ ::: 

д u. .. @ '6 V ".6!.. ' •••у••,/)-•••• о V з ається, ........... ~ nompt иии, ...... =: всt.ма, ·-о···~······::. cycnr..aьnuu, 

-ого, ~3 та~ож, -;;};отже, ::d~ отоою. 

ч ··-··············/<! ..... IJ~:.:·L····· ./ .... d ...... f...::.···rм·'it>···;л::J·····-·/ln··r··--r .. P.' . .c.::?." .. ~ • ···~---~·-··7-···z·.-.-.-: ...... -~ .. V-. .. ~ ........... v.:-v. ..... ~r./. .. '!lw.' •• !-.4?. .. -·./.V/..-

::c.:~:~::::P:? ;;;;A:_?~~:;y::-d.i:; :zi:1;: ~-v~ %::D.Y. 

';;;;7J .. U .. ., ... ; ... f:/:::······т~-JJ. .. .I. .......... .I.. ....... d!. ..... с:.р. ... /..:.: .. ··~ .. y-~·····:.:··--
_0 ............ v.v. .. ~~.v..c.;..C.м ... Ci.A.::.D.t::::::Y.if::::: ............. 6~::: .. /..t:v.L/.~-'<···· 
-"-····-··· ~./ ... Л.. .... і'. ... /. ....... т.·······V.·····-·-······--···--":)····rу"Л""""'~- / .... . .ю.;;z.:::-:.~---~---t.:·:~::~ ..... u:!«.--~---~·-······-~---o'М.---1; ...... t::. .... . 
·ч.ї[·'.Z··· ... ~,,:.t·e····...u.·::;;;r;;c;;;:·.t..p:?-··;;v~···l!'.i·· '?~····· 

·~:!:і;:::~:~::~~;іі~~~ 
1 ) хе перед ви і при пишемо окремо. 
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.:;;;:::&::~:~~--:~-=::::::~::~:~z;:z:г~~~:~~~::.~ 

;:;-s;;.~::;;;:.;:t;:=~;~2::;~ 
:;;h.~::1?..:~GZJ.:::::~&a=;:;z;:u.::~~:~:::k.!_~::;:7iZГ7:.:-.я:It::::: 
.. (!~···71··.::····-~~····~-p:.п-:·-o-···-·F··г-/-.~-.::--,yG-;:-.;:;z··-~-p-·· ...... . ~:..:w.~.-.:-r ....... ·······о-·········-<-..(/-··~·-··· ..... '-:'. .................... 7(:;7" ... 7іц .. ~ ... . 

1/:::n~:::;~-~~~;5.;.:;:;;.;::~~::;.;; 
~::т.::ezz.:?.:~ї:d.~~::=г.:~:t.'?.;:.:::~:::~:::~::-r~::·z;;::~:~~:~ ... ;;-:.: 
. ~::;::u;;:.~::·.~&.~~·:~-;;z:iг~L~7:-.-:~;;;;;.-.;;:.xw..·_~c.iz. 
-~~--::&:::~:::t..~~-aL-.;;,дr::~=~~:~_п:~\d?.::w::: 

П. Перша й найдав(ніша) форма торгівлі - це замінна 
торгівля. Roжuuй иарод мав своїх рільни?Є(ів), ремісни?Є(ів), 
промисловц(ів) і Rупц(ів). Пшениця за(й)мав найперше місце 

'l .між всіма род(ами) збіж(ж)я У'Країпи. Іде про те, .яжа 
форма життевогоl) обезпечен(н)я д.л.я селянстр(а) найвuгід
(ніша). Вітер тихо росу ра(н)ню з....,тра(в)иці зді(й)мав. 3а 
об'єкт спостj~режень ми обрали собі комах. Відомо, що 
крейда і вапняR повст(а)ли на дні моря. Чим 'Час щасли
(віший), 1nи.м видавтьс.я корот(шим). Найваж(ніше) дже
рело тепла д.л.я землі - це сонце. В своїх твор(ах) виявив 
себе письменнu?Є ве.лu?Єu.м майстр(ом) рід(ного) слова. 3....,ці
л(ого) серця бажавмо вам долі. Найкраще (=найкрас) і най
вище ( = найвис) пасмо в схід( ному) Бескиді - це пасмо 
Чорногори. 

§ 9. rолоснІ у, ю 

Голосний у зазначувмо: 

63. 1) С и м в о л і ч н о - зниженням передущого знаку на 
величину малого знаку (див. 12.). Групу приголосних пе
ред у знижуємо звичайно всю (див. 13.): 

t;az:~.---~::.~::#:::~:::Gf.~::;ь::~:·:dGJ-2:;;d.: 

1) =;;zl!;:.:: 
З2 

.~ 2) Коли передущого знаку не можна зни~ити, зазна~ 64. 
чуємо у азбучним знаRом, при чому зливq,ємо иого з пере
дущими знаRами б, д, чJ -w, .ІЬ; .м, n, р, с, mj,, фj,, цj 
в один зна:rе: 

::l!.:f!.!?.:::i:.:::~:E::p.~~; :&.:t:s.:~:·к.:~ бу, ::r.:::~ а у, 
::(~::· 'Чу, ::т;:· .му, :::(:::~ .лу, ::.г:~~ пу, ::.~·--.-~.- су, :J..~:~ цу, ::(~:: ту, 
•........ ·•······· .... ····•· ... , . ../. ... ,...fl_. ...... fi"/J. ... I!.. ... л! ... /' l!. ... r:>!: ... f.. . f.. ·(·::. фу, q .. :: ?Єу, .:) .. :: ру: .. и:. ... z:: .. : .. :;;(!!.':.:.;І:::.d..~·:: .. .Т/.:: .. 7:: ... ... N.::: . 
.. ' .... ~ .C .. , .. tJд ..... cd1..!J. .......... A .... i'-:J 7.:.:.····/,J·;;{·····-·:~···~····~·-······ ·······~;7.3 .. ~:.-.. -. .-~W.. .. " .......... L.-~ ......... ~ ............ _ .... ~ .. A ... ~•-····.&.~ .... -o/--........ .. . .......... .. .................. . 

.r.:гZf::zw;:::::~:: ::d':.::lt:::r!T:;;;p;/.:г:?:::· .. ::·.::::'".'4:i:!::d: 
3} Азбучним знаком зазначувмо теж у на початRу 65 . 

слів, при чому з наступними знаRами в~ г, х, ~~ с, m!, 
фj,, ш, ть зливаємо його в один знаR, 1 то не т1ль:rеи на 
Rінці слів, але й в середині: 

.::~:·.:::di.:::::!f:;;;:::~::~::-s:-q;;;::s.?;;zJ.:; ::::2:-~:: ув' :·.2:.:~ уг, 
:f~:: ух, :~~:~ у.м, ::~::.~ ус, ~:lE: ут, ::}Ё уф, :f::~ уш, ::;::~: уть: 
·7.J···~-·-·~-···~·-··-~·-···z···J.····t.2z···-~·--w.-·-·Jf.··-

~~~;;d~:.~~Y.i.~~:~~~i.~::~.~~~k.~:j;;..~:.~~~;; ... :.:,;:.~:;;.~.;;; 
- ...... )Р.. ...•...................... ~ ... ~~.Ь:-.... <l: ••••••• :·:·.Jtfl--!J. .... h ... :.IJ····~-~.. ' 
.5 .. 7.c..: .. -?····f-'·····V. ..... ~ .. ~ .... U.-.'!.:.· .. ~R •••• 1 ............. ї!.!r.1.-( ..... 7Zf.:.:·::: .. 

4) Перед б, д, .л, .ль, 'Ч, зб, зд, ра_, р~, Р._и, рі, со зазна- 66. 
чув мо у на почат:rеу слів рискою з-п1д ЛІНН: 

·.~:J-22.~:~щ.::j!ZlJJ.:::p:~.-~--.-:;:<z.::;y.::::7!!.~/j.·::;t!.. 
~:-:y:;d::::::tp)j:::~:::#:::~~::::;t'М'-i::::::;;;.:::e.:::-;;:;r-:.:~: 
.:pl)~~-;;:;::;zz::~:::::~:: 

б) С1елад -ур- ( -юр-) зазначувмо оRремим знаком, - з де- 67. 
більшого тільRи в чужомовних словах; в наших словах по
Rористу-вмося ним тільки тоді, коли у не можна зазначи'rИ 
символічно. 3 наступними чи передущими знаками лучиться 
-ур- так само, .ЯR у: 

t) -то.му (див. З5.) 
а) nисатиму 
а) -зь~ии = -сь~ии, див. Правопис, 6. 
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.:k;:~ ур (юр): ::.ф!.v.d?~~/!:т;;tf:~i/tf:d:!;;. 
68. 6) .ЯRЩО не мож~~о зазнач_ити у ні одним з вищ_енаве

дених способів, тодІ иого зовсІм пропусRає:мо. Воно дІється 
особливо в таких випадках: 

69. 

71. 

72. 

а) після приголосно~о щ, 

б) в наростках -ну- І -ува-, якщо у не можна зазначити 

символічно, 
в) в хінцевих складах -т(и)х:ую, -еш, -є, -е.мо, -eme, 

-10mь: 

-j/::;:-j.:.::~:Т.·~;;/!":::E::ri::-:;.::!.7/.:!-e!!z.!: 
~~~' але ::~::~::~:. 

Голосний ю зазначуємо подібним способом, ян~ у. 

1) На початку слів, після голосних і після губних при-· 
голосних (б, в, .м, n, ф) та 'Ч, ж, ш - значить, всюди там,~ 
де чуємо йу ( =ю), - знижуємо знаR й: 

. .:і::~:т:t) ю .. ·:r·-·::.~·.-.-_-:д;.-.-.-.~_-....... ~_._._._:p/'72.·::;;:/:~::av.= 
·-рт,············о/1.···~·-fі-- 1-/.'!..т.··г··;тг7:~-·:···-;:..:.·-л;··-----L ..... /! .. -л:·dl~-;-·· · 11. ..... /.!. ..... . 
·&.Л?'···rkf····z.::-r······v:::::'f···'f···«·'f···'P-"···z···V·'f····V.Ч···-;.;;!!:·"-1-f···к'f··я.::::d.::: ...... . 

2) Після р зазначуємо ю так, що знижуємо СRлад рі 
або зливаємо цей склад з азбучним знаRом уfв один знаR; 
в чужомовних словах у складах рію, де за 49. пропу
с:каємо і, зазначуємо ю зниженням й: 

··--·~ ······= . . -~---·-··-?'"'YJ:·············:A:f-·д- .. J. D. ... ~.д~·/';-·'1:·:···. -~ ·\'··.)"' рю, .у. ... рtю . -~-----<--Г.'"f-··"fA;/.·······:Jvd.·t:::!Ь::: .. v..:::~.-···r:.·Vf····-

._.~_._-_-_·:Lч·.·: 

3) В с:кладах -ею, -iю1tu, де і треба б зазначити підне
сенням наступних складів, заступаємо ю знаком у: 

:Z??.::~::::~::::~::::t.+..::~::.-~-----~ .... -~::::::.~ 
4} У всіх ]нших випадн~ах (після приголосних, Щ8 мо

жуть :м'якшитися) ю зазначує~ю таR само, як у, з тим, що 
приголосні м'якщимо (отже, Nю=иьу, сю=сьу і т. д.): 

:m:::;;.:;:::;_;r:.:. . .-.-;;;~.;.-. :;::;;!k.-z::::;;: z;;;;,:·:rzь•••6J-1.d.•·~· 
.... /..~---L .... .L ... .! .. ~. . .. ti.--;.:·- 7 ·-······;;·--

7
_..... ~ ...... -... <J. .... z_c;,__ . .p:Y.k .... ~---- ........ ;zw..·_-_._._"V····~----~---e:: ..... a.: .... w: __ 

1
) першого знаІ{у вживаємо на поча'І'ЕУ і в середині слів, другОГl·· 

на кінці. 
2

) і далі: армію, Данію, Грецію, лекцію, див, 49. 
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Приросток (прийменник:) з перед у, 10 : 73 . 

. ·.3::~· з у, ::і:~: зю: :~::Ж:::~::2~:::й:::;r.~::~::7{2 

nеред у з-під лінії: ~.xj.7J?l·.·_·::;:;z=:.·::. 

Паростки й закіnченн.в: : і-"і:.:гі:· -во.А·tу, -'Ко.му, -п(ь)о.му, 74. 

:·:;:.;·: вою, -'КОЮ, -u( ь )ою : :'f.i:::'Zi:::r.:J::~:::;;r.:!l::~&;,:;;;ч:: 
········---~ L'l.y-x.CYJ7:::.:;····· • ····::~ - -ють .:~·::~ -утьс.я -ються лy-.ua:v.Я:.·:.x:.:-::..~.Lf-'WJ--·····' ··<--s . уть, , е> , 

чаться з передущими знаками, як у; _-;)_;,- -тують: 7:.~: 

:~~~:-~~;~:f~:~:~E= 
-тн( ь )о .му: :1!::(!!::;/!~--f(!_-_-_ 

Значки : .-~--~ по.між, ::91-::;: собою, -;/:;;/: 'Казати, с-, ~::~ 
•·•"/}••-

0 
•••••••••••••••••;, д - - V •••••••/'"1;:: flІJoдcьx:uu забув, d~ розу.мtпп.я, ё;(_::: .. --;,:;у··· .лю ' и, eu, ~;/··"- о/11 ' 

......... ..k. -~··:.· ~ -~-А-:та 
-ого, ~"'.людипа, ···---~- ти.ми, ......... ::. потреuують, ·;;··~··· -

R ~ ··········· а .. :6... · . .f.1 о '}(у, в-, ~::.:~:· всю, ~: ... :~ всюди, .. а;::-: ... сю u, ...... -:. зовсt.м, ---·---~ х -

'Чу, схо'Чу, ---~~.можу, ~~ .може.мо~ :7:~ .М'У1JіУ, :~::~ .мус(ить)" 
5 тією, zj-~.: nо'Кищо, ::Ь.::: то.му що, п:(: са.мостійпий. 

ч . .д:.я:-;;;::.:ёL.·_:;::~:.:'G:::-.::·!;:;f.u..:-:6~:-_r;/;_:jd.:2d·_-=·~::;;J! 

:;;::~~~~:~::~.-.-~~~#:~::s?.~='~f-=г:.fi::д~L-_-;_-:_ 
~-····-~-·-··-с:/.2·-"'·-!.л·::--,/··~······и!-';;vі·# 
6.:~:~~ .. ~:~ .. ~-;;.::d;;;~:.~:·;.:& 
~-·····'?-'Z)·-·Іп···· ·r·······---il·.LJ!..--~·~o-z-2;;-zs·i: 

~~:~~;~~;:~~~~~~;;-
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··г7г:.::..··-.:.··f)···.Д.?"'Г···vге.::;;д--:..···d.. ··т-р·· · ~---~~--?":!···:..··· · /.J ·"Іг.)._.;?'/1, -~~----· .... ········F?·-~--~ ____ .•..... ~ .. v.J<.. •• W.~~~---···········~n .. V:?e. .. ~---····v.u 

.-~;:j.?..·.-9.c.;;:.?S:~;t.~:.·~--2.~:.Y.3~---;;::_~--~~---.-·~-*-·::o:~:.·:. 

;.;.~:=-~~~~~~~~~~~~ 
6И,;~•~::;;я:=-•і-у.s::~о:::і::::~д.:::::м:Й::'r'::: 
'/:·~·· ..... ·-д;Р._ .. ···-т:.;; .. ····+-- - .::6.. ...... /. .. ---······4- ........ /. ........ _ ............. . 
м-:--// .. ZiV-1.. . ..... :-..... ... г.z::;z:u. ..... /.:k: .. zJ .. A/.-J/..ї:(i) ___ -: .... ~ .. -:-~."J.Jг. 

-;:z~~-.-:~::a:;;/.?.~:.·:::.·.c.:.~??:;;;;z:s::c.:ez2fJ.~.=r:A: 
ї:."':.:.>і'"/Рі -~····.#_· _! ..... ~.1. ...... ~-rг-;:,·--/.J .. _.. .. ..... ~ .. ·--·r-·--A ·-· · ·· 
•• Y.:": •• 4':V.v.: .. , ..... ~:: ... ч. ... --::.rf. ....... ~ .. .~:-..Z..-:iJ'i .. V? .. ~-":-~----·~~:: 
~----fL-~---~-······zf!.·~м-V'--4""'-··::-··Y"I···?Т--_ ...... ..;.=---l:::;::--·-·:·~-./.)b~. ___ ·· · · .......... L-::i/kd... . ....... c:,.---~ .. r..'-'-----~-~~ .... ?І. ... L~.:z.-~: .. 3 .. 

·z;.·~p-·-:11··- ..... ·т;: .. ·~·./.··:· 
• .. ... - .. k.':L<... • ... !?...-:: .. ;Р-<":1· .Z.&\, .... 

· n. Мол(і)єр створив ?-tайкращі ( = найкрас) зразки фран
цуз(ької)1) комеді(ї). У слав(нім), преслав(нім) міст(і) Чичи
-урині задзвонили в._.усі дзвони. Місяцю мій .яс(ний), а ...... висо
(кого) неба сховайся за гори. Чим даль(ше) вглиб, ти.м 
пок:лади воск:у стjавали груб(ші), баеат(ші), ;видат(ніші). 
Минув лю(тий), остан(ній) сувор(ий) місяць зими. Зно
сіть і труд, і спрагу, і голод, бо вам призначено ск:алу 
оцю роабить. B....,'lna'К(y) добу під горо(ю), біля того гаю, 
що чорн(і)є иад водо(ю), щось біле блука(є). Низько сте
ляться хмари, ростуть, абива(ють)ся вк:упу і опада(ють). 
На уагір('ї) був холод(ний) вітер. Після силь(ного) дощ(у) 
на землі залиша(ють)ся к:алюжі2). Довга фjігура розігну
лась поволі та захиталась на нет tвердих ног(ах). Пусти 
уха 'Jtа.міаІс люди, то немало почу(єш). На те к:оня І':,ують, 
'ЩОб не ...... спот(и)~а(в)ся. БлаІ':,ит(не) небо дихало на землю 
теплом. Сміш(ні) ті, що намага(ють)ся іиших уч(ити) того 
-чого са.м(і) не __ зна(ють). ' 

§ 10. Приростки і приЮІенники 
(Повторенв:.а та доnовиеина) 

Про приростки й прийменники, що їх пишемо звичай
ним способом (ua, аа, до, про, по, пра, пре, 'Коло, поза 

86 

1) -зькиЙ=ський, див. Правопис, 5. 
2) ю ( =ьу) азбуqним знаком! 

і т. д.),. на цьому .місці говор:и!и не будемо. Тут зв~ртаємо 
увагу т1льки на ТІ приростки и прийменник:и, що їх зазна
чуємо ок:ремими (ск:ороченими) знаками. 

1. УRраїиські nриростRи й пр.ийменн:Ики 75 • 

... h .. =: без: -~ ... tf.:t ... d ... ~---~ ... L.kд (пор. 38.) 

у--'" о= вif~vr-~~~ ...... (14.) 

... !..::. ви: .kV/-.J...І.Cдмd. . .J~.І/...1~ ... (21.) 

... 1:.:: від= віді(о): .~ .. L .. .1a./.J. ... &-.-:-. .. ~o. ...... ( 19.) 

a:.7 .. c.. ... : ... t:J: ... : а: l. ...ft.... перед в г е є N' .м "-' 111,. m и1_ .n....-' І І 1 '~~1 J ПІ1 LW, ... y. ... f.'..\.t ... f:(/.1./ 

~---~---~--~---~ .... 1.r.r.::: .. :t/..p.:. .. ~: але 
~-~--.J.:lo~ ... д/.1~ ... 

. 2 .... <f. ••• перед Х, ф'f', i'f', ко: _2!.::-J=.-. .c::=.r .. ~ 
· ·ё}·-7 з в, -~--== ~пере, __ q/\_=з при: ~-~ ... L .... ~ ....... . 

3 ... ::-: .... перед усіма іншими знаками: ~ .. --еа .. И-:::.;14 

;;::3:_.-f_,fl.::-... ~ .. ~.:::кi!:-fJ~;-;-; .. ~ (з від) ~~~ .. 4_. .... 
-~.E. ... ~.::v.!r. ... ~.-7/A. ... ~.::%!:. .. ~ .. -p/2..-шi{a ви), але 

-~-~-#.Р.,і. .. М>_J.. .. д! .. ~--~--
3 =із= зі= ао= з у: --~--~ .. -~ .. ::-!L~.-~ .. ~--~ 
~- .. ~-./P ... ov.:: .. R~ .. & ... 1:1. ...... -c?.. .. iv.!! .... (J ... ~.:-: .. ~ 
(21.-26., ЗІ., 36., 51., 73.) 

.. ~.~ иад(і): .~ ... ~~--~---~ (19.) 

~:6!..:=: иай, .якиай: N.І:J .. :r.v...~ ... -r.Y.cvи ... r.Y..{J ... ~.~ ....... (60.) 

.. ....k..: об(і): .J./h.t .. :A/.1..~~--~-----· (38.) 

Ч об'ява; після приростка я пишемо так, юсби поно стояло на по
ча.тку слова. 
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16. 

• А..-7. пере~ · .А.-; при: .A'-N.'Z . .Ll~ . ./.:\J .. A~ ... ~.~-иi:.~.-

~~----~---L .. ~ .. ~ ... ~ .... n .... ~ ... h. .... 1l. ... М. ... -:)д .. ~ 
2.~.~-t.-~::l:1~ (27.) 

. .l!-.7. перед( і)= пред .. ~и?:.т.ц.;..~-- (19.) 

.. €..:=. під(і): --~--~ .. Е:& .. ер .. ~ ....... (19.) 

--~--~ роз(і): ~-~--~-~ (38.) 

Всі інші приростки (прийменники) пишемо, як звичайні 
склади (крім тих прийменників, на які утворено спеціяльні 
шеорочення- значки, напр., 'Через). 

Прийменники в і з та частку ne (перед дієсловом), які 
в звичайному письмі пишемо окремо від слова, до якого 
вони належать, в стенографії пишемо разом з наступним 
словом. 3 другого боку, по дибуються випадки, де в сте
нографії деякі приростки треба писати нарізно, хоча в зви
чайному письмі пишемо їх завжди вкупі з н~ступними · 
.,складами. До таких приростків належать: пай перед усіма 
J • б 
зн~ками, пере, при 1 ви перед . , з, о, р~ ?Є.ллч, .лло, 'КУ т~ 
ВСІ приростки перед пере, при; тільки з 1 в пишемо вкупІ 
з наступними пере, при. Перед .лло пишемо теж ne на
різно. 

~~--~-~--d.7-·-~-~4~.4~ .. .4~ •• ilд .. !.J.. ... 
Lv.'U .. !~ .. І..d..d ... ~ .. :-... ~.d.~L.r.v..~.u~.94\f-

·~~~--~vLJ-····~~---·-

Всі приростки пишемо в тому місці, де починається 
наступний знак, отже, перед mJ,~ цJ,, бр при горіІ.І!Ній 
лінії (в задержує своє місце), перед в при долішній: 

77. Щоб зазначити nісля приростка гол. у, знижуємо при-
росток: 

-~---~L&L .. ko.. .. ~---~--~--~-~--~·-·· 
НЯ 

2. Чужомовні nриростRи1) 

_.! ••• ; •• аб: .~L.~ .. d 
_;т.-•. ;:: ад: ~~ ... :о./. .. 
.~.( .. :: ana: .!.:./..~~ .. &:.( .. :2../Ь 
.. 12.:: архі: .~/Ь::. . 
.. f::. а1ипи: -~----]~-~ 
.Z:..:::. .. гіпер: .~.c; .. 21.r:d 
а>-.7 е-кс, ~-f Є'КСmра: m~~ 

-~---~~ь .. z .. 
.daтлr.d.~.~ 

d.linmep,:. /.~ ... k, 
.сІ: 'Ка1па: ./../..y .. dv.2. 
... zt .мета: .. ?fk. ... ~ 
. .{.').:- -ко1-t, t.:h.~. -коитра: ~-

-д,r-... U. .. 'k!~ .. /. 
.. 0 .:=. суб: ·s·L6d 
.. f.c::. mpauc: .tJ...U.. 
·---~-~ ре: cJ..Ad. .. 
___ );._": ультра: -~---· 

ЗиаЧRи: у-':' враз, lc:ft:.:: велшчез(пий), . ./: багате1nво, -~-". 
поперед(пій), .S\..: уряд, .d:..:: загаль(1-tий), .. ~ .. : справді, -~-=

особливо, .. 't.::. ти.м'Часолt, ./../.2.: cy·чac(1-tuй)J -ого} .. -:...~. та й1 
</_ --J = • --'-1 о: • (' •,v) ~: ·ге;;.:··?- 'Куди, ....... : тут, ............ '1-tиn~, ............. nи1-tиu nнt , ............ . 

по.мі'Чnи-к. 

п ·········-1·-··npл··,"'··-~····--r·····,:····n::··/-!-~·-·····~-·-··L-·yx··d.-(z(Z.:······ 
~. -~--?:v..l. •• ..l.\.a: .. V:\.l •• ~ •. Q.':' .. V.V.: ........... ~. ····yr.Y. .. "J··· ........•. ····~ 

~~::t;.::i=:~:·;~~~~ 

:~:E~~::t:~;~ 
1

) Не всі, що вчаться стенографії, знають будову чужомовних слів; 
тому й можна чужомовні приростки писати так, як їх чувмо; з дру
гого боку, можна цих скорочень уживати навіть тоді, коли склад 
насправді приростком не в. 
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~--·-·····-----····-~-hv.'sc:;;zxг··~-·-··&;.·······1/.!_ {). ~ 

~Z:::~:~:~·~t.;:.~:::·"~~~~~:;_h 
~--·d_.:e:,·~·-;:;;/;;··--:.··-~--/м-/-'...t .......... aY/~- ~-,-~---· Xt.. . .... . ..... ... . ... . y ........... qf.,.(/V.·····-;r-~;г·-- .......... ~--:..-;;v.(j.7..t! .. . 

\~~--~--~··N::..::-~- .. ... (о(У?У .. /~ . ... 1:; ......... /!r.. .. АІ'"~··~-}')":"" . ............. . .... . ..... .. ..... :... ........ . ..... :zhZ.::·r..v. .. ~:: ... t4 ... ~:ї..kO:).. ... e< ••• v~. 

:~~:~:&fZ?JrZiyez:f?:::::e::~:z:;;.;;;;~-;м_:~~:~~ 

П. Roдu rеуnець одержить иосил:rеу в зіnсова(ному) стj(а)ні 
повииеп жада(ти) оnуст(у) ціни. Ст(а)в ус(ьо)го вчитись і з~ 
pl:re ус(ьо)го вивчивсь. Вгода будує, незгода руйн(у)є. Не за
вдава~ серцю жалю, бо я в._. чуж(ім) :rераю. Природа ПавчЙла 
.ллодеи дуже багато, але й дуже багато перед ними за
:rерил~. ~оле розі?лало. зеле(ний) Іеилим. Ост(а)n зірвався 
на plB(Hl) Н?Г(и) 1 побІг далі. В~хату вві(й)шов ст(а)р(ий) 
Джеря, з._..бл1д(им) лиц(ем) та смут(ними) оч(има). Соба:rеи 
зграями вибігали а .... .дворів і іа .... скаже(ною) гаВІеотне(ю) бігли 
за воз(ом). Пісдя промов(и) наш(о)го предст(а)в(н)и:rеа пере
рвано дискус(ію). 

§ 11. Паростки і аакінчеШІя; 
(Повторення та доnовиепнн) 

79. 1. Ухраїись:кі иарост:ки і за:кіичеии.я: 

/..:: ·е, "ue: ес::..?.с..~ .. У.. ... (пор. 15.) 

.. :""-.~ -ється, ~:" -ється, .;:g:." -иться: . .21}Q~_.I!::!?__Z::.? 

~ .. ,...... (32., 62.) 

... .J~ .ти, -ити: #.J!..t/ .... ( 15.) .. /-::. ·eme: .. 71./r!zd. (62.) 

. f..: . .тити, тіти, ·і.::. -mume, А':. -тить, .J..:: -тить*jся: 
.(izi.7< .. :z!tA..rf.ьJ.yi. . 

.. 9..:. -1nись~ ... 2 .. "-mucя: J. .. v.:J..~.~-- (32.) 

... '5: -уть, -ють, ·-~~ -уться, -ються, .D .. .:wmyюrnь: ~-
·h··if;···~···~··~···~··s!.(~···~···~···-~--~~----
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.. 1)·"-)·4;···"> ··~ ~ .. :ь/1 .. V .. Cf6 .. A .. т.L2 ... (s······· (74.) 

.... t,..~ -(ие)будь: ~ .. 4 .. ~--cLJc. 
· .. ";>,-:ж:, ··""' -же: :.Z./1~-""·:.~'.:.~~~ 
. .. /.: -т(п)ий, -тей: .J. ........ ~.!.J..J.. .... ; ./J.. .. --1n(ь)ого,. 

-mи(Ь )ого, /!, т( ь jо.му; тп( ь )о.му: 'f..~ (С, .J!..иJ! (/! of!. . 
w;;e/.c/J /.!, -тп(п)=, -mnix, .f..,_ -mUІX: ~d../.ji.! .. 
.... /:. -m(иJiu: f.f.:Y.:. (52., 74.) 

С --тсьt;ий: ІL:...r...L. 
_/] · .. mo.~rt: .LI/! L. (31.) 

d -mrrnя, -иття: ~ #~ .. (37.) 

/:' -цтво, -mcrnвo, {, -ство: ~1//-J...U.. інші 80 •. 

""Р""'"" перед -cm•o (ів, -ип, .,,., ...... ) "Р""У""""м"' zL:f2!d 
d.eлL.~JjL/.JLlA{~ :/ ,L Lш/}J.:..cf 
,LJ...v. ...... (37., 62.) 

j ~' -ість~ ~,-ости, ~-== ості, .. :P.f.: .. icmw: cy .. d..9:-:';:' .. <fYY .. 

_С. ~ .?.Yq .... r... перед -ість nропускаемо в,~, n: и:у. ... ~ .. kу 
-:!!ИІ~~ ~ !Jr' А~ Ш::j. ... (52., 74.) 

. ·&-& -ж(п)ости, -ж(и)ості, с#-'с{І -ш(п)ости, -ш(и)ості: 81 •. 

~-·1'7J· ~ /;?·· ·~···· ..... ; J..~ -m(n)icmь; J..:~LиJ.. . 
j, -1/Wt, -mu'6, -7/W'<: zh th.J ~ J.: иkJ.: .. 

в сКJІа.цах -та,точ-, -талnо1<-, -татич- проп~сrtавмо одно m: -~····· 
.~.J:d 
~--~·~ -иеn1-t.Я(.м,):../Л=--.. ~--~ 

t) =мистецтво. 
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---~·~-- r;ів, !)··=· -гів; . .J:: хів: .. 1/]: .. v] .... ~ ..... C!J.~·-·?/f.:-. 
~-···~······(20.) 

83, В наростках -ви"'t, -виця, -всьІJЄий, -ові, -вши пропускаємо 

114. 

85. 

86. 

87. 

в1 а в наростку -вище цілий сІелад -ви: 

-ви~t: -~-~ ... L~ ........... . 
-виця: С.~~ 
-вський: ~ .... JZ-ьJ. ... ~.~-····· 
-ові: ~ ... GJ.. ... )::. ... C!JZ/. ... ~ ..... . 

·в наростках -ни~, -пиця, -rtu'Ч(n)uй, -anun, -нипа про-
пускавмо u; перед е, 1n t , і, й треба u зазначити: 

-'НU'К: ~ .. v.to.~---~r---~-- (62.) 

-пиця: ~/.~~~~~~ (62.) 

-пи~(и)ий: ~-~---~.d..d.::!.... (62.) 

-апип: -~---~·-··-~-~·-···· 

-1-t'ltna: -~---~.L""\.4 ... 
. В наростках -іший, -віший, -ніший вропускавмо -~, 

-ві, -ni: 

~ ···~·· ·'7· .unp. /r! .. vf! .. t./1 ..... 
В на ростку -JOltu пропусн~аємо 10; після t, яке зазна

чувмо піднесенням наступних СІеладів, заступаємо ю ;зна
ком у: 

.&l~ .. uol: .. f!IZL ... ~ .. ~ 
В закінченнях прикметників 

-ої, -010 пропускаємо о: 

42 

.. "W2 ... f.:.~~···k-L ... Y.!.ьL!:q/D.~.b ..... ~ ... ~ .. ~ .. п 
.. th. ... v. .. fь .. ~ .. ~ .. i.::i! . 

В наростках -вий, -r;;uu, -иий пропусr~авмо в, 1;, u у всіх 88. 
відмінках з винятком називного відм. одн. жіночого і се
реднього роду ('чориа, 'Чорпе), знахідного відм. одн. жін. р. 
(чорну) і називного відм. множини (чорні). 3нак о зли
вавться в таких випадках з дальrпим 'l~t в один знак (ши
ро.._,ий). Після m'j, й треба в, r;; зазначити. 3азнаЧ:ує:мо теж 
в, ~, u у сумнівних випад1еах, наnрителад, у називному відм. 
одн., коли в корені прикметниІеа в и (сив-ий); в дальших 
:відмінІtах можна в, ІJЄ, u пропустити ( J 9., 37., 52., 74.).· 

.. Шld. ... ea? ... ьь ... ~.-~ ..... ~v .. ~ .. L:..d!LP.ю. 

~~:;:;;:;:::::;:;::~:::~ 
Часто можемо скоротити слово, пропускаючи його ча- 89. 

стину, якої в JЗимові докладно не чуємо. Так .можемо про
пустити: 

1) один з подвовних приголосних, якщо він не нале-

жить до прирост1~а: /r-'~" ~? ,/ tf:..~-~-!J-
.~--···~·· .. ··· але~ .J-:&. ..... v.C:&:.-:7. ...... . 

2) при гол. д rІеред -ч,: .. c.!J?1. Х:ю. ..... . 
3) пригол .. m перед ц: __,_J!J/J!c/dJ.!'~ .... 

f.Ji)_;f!. тць = -тець = -тиць : ~J/~I 

2. Чужо:rtІовні паростки 

.!!::: -із.м_, ~. -ізуе, .Г.. -тиз:м,, .L rпизує: .z!!: .... ~ ..... 90 .. 

-~~гf! ... v!!~ 
.. J. .. " -.аоеі.я, h--.логі~ниu, · Х:-.. -гог·і.я, .~-:.:- -гoei1tuuu, 

.r..~-eoei~a: --~--~~/:. .. UYY ... e1/2? .. ao:.~.~-·-c.f:Ot 
.ио!?. ... 
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_/; -т1:я: .&/.дJ.~q/:?/~---·· 
J:;~:/J.~:ація, = -ціяЦія: и/д/д/е/.: ... 

. J.~ -тет: .?/.1:/1.~~---· 
J:k,iЬ~tЬ-. -гршj)ія, .h -графі~иий: 4 ? :114-

.. L -ці.ял, L: -ці.яль: --~С 
.. l.. -ціо, .. ~.~ -сіо, -зіо, с__, .. : -ліо: .L...d~~~~ 

p..~ ... tkf..~ .. ~ 
.. :-7-<.: -еал~ -уал: ~--~---l?O .. ~~v./2 

3на•шп: ~ еразити, /.~.· виразпо, JYI." вwааав, .. Сс,_, то
варись('}{;uй), ~ .. : павіть, у..~ . .яи;ість, 4':. 'Х:?:.ЛЬ'}{;jсmь, .(V? .. -= дру-· 

еого, .f1:. тамош/пій) -д-1..':_ .Я~ОЮ .....-t//"J'.Я/1/'fИГі.Пь . д lМ1' '/' ·;· ' ··-·!'·'-"'· nмrvv, .р..-л1о cьx;afr 

... / .ttюдство, .:"' •.. те .са.ме, .19<> .. :. передовсі.м., 1 .·: уже, .. ;:;. 

O"-teвttдuo, .?...=: спершу 

П. Акціонар бере участь у майні, зисrеу і втратах банку, 
Оам(е) число :має ду:нсе малу вар1nість д.л.я оцінк(и) значен(н)я 
пароду. Сн:оворода перш(ий) ви;азав на ідею національпости 
. .яж необхlд(ну) підвалину виховання. Гості ходили, роз
-мовля(ю)чи, жарту(ю)чи або торгу(ю)чись. Від ідеалу да
леко до зді(й)снення, а 'Часом ідеал бува( в) і недосяж(ний). 
Нипіш(ня) географія не.__.Аюаюе абсолютно в'язатись етно
графі'Ч(н)ими чи павіть держав(ни:ми) гра(н)иця(м:и) тшп пе
дантично, .Я'}{; в' яза(ла)ся ~Q.лись. Діпtей малень(:ких) дв( о )6, 
побра(в)шись за рун:и, і__,шли до ліса. 3апла:ка(в)ши гірко, 
пішов світ(а):ми. Він вернувся в ___ хат(у) і, тихо ступа(ю)чи, 
піді(й)шов до ліжка. Сум стояв у хат(і), обня(в)шись з.._,ти
пr(ею). Географія предст(а)вля(в) і дослідж(у)в .людип(у) се
ред 1tрироди :краю, .яи;и'іі" вопа sаселіо( в). 

§ 12. 3начки 
Абревіятури - ~Ненці і дні - Числівнихи 

3 нач :ки - це, ЯЕ уже знавмо, постійні скорочення на 91. 
слова, що часто повторяютьс.я: слово 3азначувмо якоюсь 

його частиною, початком, серединою чи н:інце:м. Коли зна-
qок в початком слова, тоді пишемо його на головній лінії 
або під лінією, .якщо в :корені слова є у; .якщо слово за
значене тільки серединою або :кінцем, тоді значок пишемо 
над лінією або - я1ещо в ньому в гол. у - під лінівю~ 
).~еюеі значки відбігають від .. цього правила, напр., їх, її~ 
йоzо, йо.му, D.л.я, потреба. Чимало теж значків утворено 
сполуІеою початІеу й кінця еJІова (напр., Y'J';paїna, серед). 
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До основних значн:ів додавмо приростн:и і наросткn, лк 
до звичайних сн:ладів, при чому приростоІ~ пи1пемо завжди 
там, де починається значон:. Час:rо н:ільн:а значн:ів сполу
чуємо разом, особ.ливо тоді, н:о.ли слова творять одну ло
гічну цілість (вce .. _JJІc.....,maкu, в._тако.м.у __ разі і т. д.). Іноді 
JІучимо теж значІси з е.повами, що значн:а.мн не є (здавпьь~ 
сл ...... :мснj) 

Вайдуже = tr; v ~ Lq 
~ zс/=-збайду.жів 

багато=//~/ tf' vf z/ 
без су.мніву ·· tдv 

6ільш-яенш = ~ 

буду = < UJ L ;/L J"'~ vL ~ 
будь~ t 1J1-

був, -ла ... 1 (, L-

буваю с ~ У -e__r 'Уа І 
Велик;ий " l.--7 ~ z.__.._ 2--v 

~ 1; ~ ве.ли~~t, vf 
~~. -ез;tий, l-;/.-1 -авийо 

1~ vh. -u·~tн.u·й z ~ • 
D О о 6) 6J о.---:т~ 

ввесь" -6 

q 9 tl-§ 

все marvu~ 6\----все .ж так.и;~ 

всюди : 9-- ь-· 

вже 'j yatce ; j 

відразу" ~ див. раз 
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її: J ЇХ= !J 
;Де.ял-сий = е-1 дИ.13 • .япий 

дл.я " ~ ~ U\9 of, 

до6р(ий) == ( t h 

досить, І 

другий:(' rjJ (!' f!? ~ 

дуже ~ е t_./1 ~ .-ue1 

3аві'ЩО "'сj-

.загал ·dt. ваага.л~ і ~ 

за.мість = cj> 

зараз ~сЛ 

адаетьс.я ·--о~ ~ • 

аовсі.м = -6 

зразу =-"' 

J.ГІ/Ш(ий)" :J J р Jl 

інапт(ий). 7 7 r 7 
liaзamu ~~о/ r-V> '/} п.- r-/: 
~ <5...1 6\-t ' v-vy 6,./" 

f ~ /'L~ /'1 ... /'\-<..---

tКlJl,b'l':a(o): rJ ~ 6'1 ~ ~ 
~QЖ1'f,Uu{a)· І r r 
ІJСОЛU =-/1 lV> /YD л/' ;f' &\. 

ІJЄруго.м ~ ~ 

"'уди =~ 

Лuut{e)- t--- ..-u--

люди : ...__ ,._.., fl -ський ';....4 /) 

_,/'Z .л,юдипа = ~ люд

ство=/ 
Майже: 'о-

,мабуть " 'Zt 

.~rt.iж ~ і; СЛІ 

(.J Lh '4 J u._ 
.МОЖЄ..,;;. {/ J .МООJСп 

~ '-<.---"' ~ 
-;.ливо::. .мoг-

JJJ . J 
ти -= ~ .л noлuttt : с с. 

~ перемога ::....л"' ne-

JD 
ре.можець =-_л иепере-

., ...__., J) 'д 
.МОЖ'НUU:::/\/-А /V .л 3 nl -

.мо гою"' є'--' 3 допомогою=' 

V • -"\...,~ 

-е., 1zo з.мо 3~ = v 

Л1JW1J '-J --q <ff ~__fl j Jlr<:>, 

Навіть ~Af 

иавіщо = иащо "' 0 '; 
падто= 1:1 

иарешті" ~ 

' J ...1..-t ........t/) ._J!,o ~---
иарод-= _; 

жзра.з ~/V\ див. раз 

UU1-tЇ ;-----/ 'HUtNЇШUiй ;--·~ 

UЇ1і:ОЛU =- rJ1 ДИВ. 'КO.ItU 

пізшщо~ ~ 

иіж' 9 

иіfщо = иі'Чого :: J 
пія'К :: J див. лх; 

О йов 'яз о~ = JJ- а-ний ~-~ 

-rJIO --J-.-_ ~ ~ 
/0' 

одип =-vv "'"" J-:J -ницл=J 

одпа,повий =vVІ---І oDn-

'1-lO'lfUй·~ один, З од~ 

пи.м, \.А.І -v один до оіJно-

го .:- L/V е__ \_.І 

од наче " ._і oдuarv .. vr1 

особливо = \...·\_./ 

отже~ J omo:»c :: J 
очевидпо = v 
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. ~ 

.Передовсім= див. ввесь 

-перший:: J r J1 r перше 
всього" r спершу "' ~ 

пів ,. / /'~ /t)/6 ~ J 
під'Час =- е/ див. 'Час 

'nісля :: 6 ~ vt; 

/ftOвuueu "' qf ~ 5' ~ 
по~ищо= {; 

б и V ct.-, GIO 
потре а"' -иии"' 

див. треба 

:проти= U Р 
· .Раз== , /\Л А / разо.м == vz 

раз-у-раз ~ ../' зразу""' ~ 

відразу" .r\ в rпапо.му ра-

7 вразити/r 
врааІСе'Н/НtЯ ~ ~ 

одного разу"' J< / ?' 

серед= d r:rP' G.d' ~ безпо

середньо= t 
С'ІfЇ.!tЬ?Єи = d 

с?fрізь = ~ 

сьогодні "' dv dvf 

спершу " 1l див. першиu 

спосіб= с ти.м способо.м ~ и 

та'Ки.м способо.м "' ~ 

справді"' ~ 

супроти = Р див. проти 

суспільний.: r r 4 6 ~ 
су'Часпий = / /Jдив. 'Час 
сюди:: о 

та= та й= 
.../ 

. та.м = fl та.мошній "'/1 flr 

I'YD~ 
так са.мо" 

розу.м ~JZ Jl_-, JYJ "J't, иJZ-_, ma?foaІC == /1.9 

Са.м( а)= " 5J t'1l tr:1 е77 са.міт- тебе = J тобі= { moбew :: t; 
иість == о/ (7\.9-- ~а.м собі = тепер '" -. } };;! 

~ са.мостійио:: о r 
себе =а-- собі "' е..- собою = ч 
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еА> rJ.fO ~ -с-6:> '(}-' = V Ч ?t 

&_. 81:; ~ ч 

теоІС = 

тu.Аt'Часо.м = r 
ті.ль'Ки "' І 'Ко.ли,.r/ Яtt; =/ 

.., 14•-І'J?І..А__..А~ 
тои:: f 

yІ-tj~ ~r 
~ -с> 

те все~ те .. са.ме 

тих усіх~ cf6 ти.м cno-

u ~ 
собо.м • ти.м разо.м-

то·/ rvf ~ J 
товариш· ~ товариство , 

{,( s;.-товарисмсшt·. С, 
тоді / -тільки/ -шній 

A/r 
то.му що·J 
треба· l по- а ~ GI/J Ц/ 

туди:-~ 

тут· cjy& 

У"раїпа~ v- ~~ ~ 
уряд~<,\ -ОВЄ'ЦІ> = <..JD 
Х О'Ч • f ( t < -{ W XO"l-'НЄ-

tf' . l!t 
хо'Чt· xom~mu, 'ЖЗ-

Час • f ( А {і r e{J ~ 
frt~ fІп Д L (t ( 

су'Час~ий е J-, ~ ~ ьL 
~~~одпочаспо·~ 
водню;ffі 

"tacmu ... 

через~ { 

'ЧІО80 J t !о t 
w.лові~ · ! l. /л tL 
Ще ~? 'Щ/3 раз"?' ;1 
'ЩО ;о & о о f3 ~ 
щоб ·cr 
л" .. т ....-? ~ __ -1 -/) -rт -r1 

-d _.--г ~ --rD jD 

яr;ість~ 1 7\.9-- .Rf1' тіль

ІКи,/ niя~·J,/)~ 

я-х;с.аід= ~ Я'ІСось~~ 

* * 
Абревілтури (скорочення. rдо їх уживають теж у звп- 92. 

чайному письмі): 

і т. д .. ,) і m. in.· /J і m. п.. ·/ стор.-"(; папр./-\.Л 

nop."CA див.--1!/7 вр/ 37Ш'Чиmь"'d т. зв.· rгiJ 

1'і:арб.·у ЗЛ= (jl- etc.r / §· S 0
/ 0 • Ї 
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93. Дні: ~ ~ r <Je І ~І 
94. МісJІІ\Ї: 6 J &-- / L L t--- о- 1--0 J у-
95. ЧисліиииRи зазиа-qуємо, як у звичайному письмі; ско·-

рочуємо тільки круглі числа: 

96. 

97. 

10 · Іо 100 ~ jo J.OQO ; /' 10.000 • Р 100.000 • р 

1,000.000" б іл іон $ ') і т. д.; так само: rl о ",_ t;ільпаде~ 

с.ят, "--v"'
0

" nілмсасот, ~ ~ піль'К:аnадц.ять. 

§ 13. Розділові і nІатевІатичні знаки 

3 ро з ді л о вих знаків у живаєм о в стенографії в основ
ному тільки І\ ра п н: и ( зазначуємо її малою рисн:ою, щоб 
відрізнити від сполучнин:а а). :Коми в:нашаємо тільки тоді; 
~оли вона н:онче потрібна для зрозуміння речення. Інших 
розділових знаків уживаємо в спецілльному значенні~ 

.І тате 

3 на І\ у о кл и І\ у вживавмо замість усяких тит у JI і в,. 
що повторюється в промові чи в листуванн~ Висо~опова-
:жаиі Паuове!(=!), Висои:а ПалатоІ (=.'). 

3нан:о.м оклику в·дужках [(!)] зазначуємо оплески, 
rцо переривають промову. 

ДужІ\:И заступають відомі фрази, приповідки; ци
тати, з яких виписуємо тільr\и початкові слова: Де ?-te 
просять - (=там буІ\ОМ виносять). В своїй халпі- ( =·CBOjJ 
правда, і сила, і воля). 

Таке спеціяльне значення мають розділові знаки тільки в швид
кому пись.\Іі. Коли стеноrрафує:мо поволі, можемо вживати всіх зна
Іеів у справжньому зна<JеНІ[і. 

3 математични.х знаків уживаємо в спеціяльно:му зна-
ченні: " 

знаку рівняння ( = ), щоб зазначити слова чи цілі ре
чення, що повторюються: Тшr .мл.и-tають диі за= ( =ди.я.лtи),.. 
p1:'n аа ( = ро'nо.м); 

зна~tів + у значенні (5ільше, піж, - у значенні .меише, 
піж, ± = 6і.льш-.мепш. При голосуванні можна вжити цих 
здаків у .. значенні: .більшість, .меншість. 
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3азнайомившись док.тrадно з першою частиною ст.енотрафії, nро
бувмо ш1сатн о щораз шuидшому темпі. 

, Пишемо за диктаrгом (одне И те саме Ісілька разів, щораs. 
швидше), при чому написане (стенограму) зараз відчитувмо і ви-
правлнємо nомилки. . . 

Швидкість письма контролюЕJмо так, що 'обчислюємо І~ількість 
складів, записаних u одній мінуті. 

·"' '* '\! 

. До другої частини не приступаємо скоріш, ніж добудемо швид
юсть 120- 160 складів у _мінуті. . 

ДОДАТОК ДО І. ЧАСТИНИ 

ЧитайJІО й пиmім! 

Про ішачепня стенографії 

~ h 1/)_ <:J"l _/\~ г ~ f ~ 4 .Q.- -т-Vу [Л_ 
/ rд_ ;::;_/'-_J__ ~ z._, 2, Си /\J- ' +. cJ.~ ~ 
~Ntv.Л.- ~ J__~ /V'~. <J" CALJ'>j'и 
"'f С, У' с~ ~fld-.1 /'-/1~_/'-- f'л;J ~ 11-. п ve.
"'7_./7 v~ _/1 d/. J ~ t /V V /'\ ~-~-- ~ сУ /. 
~ ~ rг;~ ~ип~~ ~~tІелл 
t dV/l (__-!о --dc-1~ d, t и~~d 
:у' rf j{ о "' 4 І3о ~ ~ .. т v-tL ../'VI ~ Jr- . 

. h9 YcJ C/l.-U\ U)g d ;; а І fl е 1А v<t- .-v ~ 
.А &/1 К--7fJJ. UU/ 'J ~/V Zл /: /1._/ dl І (/]{' -{/ J J 
/ог;;- 4~~~~~~[ /V~·'f-~t' 
? .l)r І-- d?r ,;иz~..AJ-~ 1->J:.~euy 
.11 dlJ J/' п/tr-/~ ·w, _л~,/ ~:-е 
~ У1----~ r. ~ ./h_,o 2----v /И.-0 <і--е.. ~ _" tl С--о _ 
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Двіпро 

. ~v/t/y--/V(Jo<L..,~~~.~ ~~.vc, 
~t.(- 'lhv--J~t;fvz_ o~JJ"fц;..~ 
~~-s 74C;r7 A-s ~~ }-e.L-o~ '? ~ 
~"' r ~ V1-- о,.., "vJ Ч ~ J. <lV ~: z_.__ 

tf ~ ~ efi І /о- <, ~ f/' І .л:&- • -f:/h ~ ') )/'О сІ 
. dJ_ ~ 1/ ~ иЛе ~- 7 ~4.,~~ 
.~АЛ s .r; і. "'елл ~у/ 

s 6) "1 V"' c:.---q___, е./- __/...А- -.---?/7,. V"' J ') / 

., r1--- -м ~<і ..А- " ')./7 с/), .r--,..., ~ '?cr ,__,____ 
rvev , if, -/~ ~ '-' t/7 v1- v;~ (__ J7 ~ ~ 
-у' &1----/ t? Лh ~п <') ~ zfl ~/V~ v; ~- oti/ ~ 
&;)(~ t ') 7 І V cV7 и, 2--v/J І'-')~ ~І(._~~ 

, .J/) d ~ ..L-J) r>-U} 'f А ~ с__ a<./l f о 
v- 6 '71 и ? / r-- ~ {/? cL__ ~ r-evPl 
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'J' ~ cyv f- /V &/ -JV7 V /V/- о _. & И {г_у;_. ~ 
eJrІY->tjJl/av,J r/"~1. 

Rуnецьпа чесність 
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rY / ~ ~ )J/l o/J У- ~л~ /V~ гІ/-vd~
е zl я.; / І d -e-v -<? ""'е'Л- 2--1 1 аЛ ~<. . "VVV /"" 

/L.--d7 о V~ /V І А--

Після смертп І. Франка 

~ J //V уФ~ cr ~J"' 71 Vv ~iP~v--: 
J Vl.O 1.---.- r t{?· /V~ Jt& 0\.J І(__. ~о d 2 J~ ~ 

? L "'"' tt d-v. - аг; ~о- r о; ~-. / ./1J /- -v ~ 
о /щ. ~ ---1J // <p,J ') ~ /V 'г-v7 Z- \с / 1/Jh ~_л'-1 Ас/)~ 
~)')~1~ J--,AL-7 rдyr'J~ J~~ 

. JWZ--~ ~~~~у')/~?;~~~~ ~--r 
І v!~ и) r; efJ Ц и d ~ у/ "~, C/1-vy/;- uVJ cJ JJ 
~ t{ 'l t.._;Z? f d ~ ~ 1J -v 0VJ у-/ /f!-1 , 

3 листа Т. ШевчевRа до Лазаревеького 

е.. '? ~- I'V f t-__ ~ t ~ h Gr/J ~ ~ ·; ~ 
ь6wt-~~tJdt~ ~v#~r-t.-J/7 
с/.г .J /U.I /'\-І t 1 А.,- V/~0 i,;J rv!t ~ WcJ t ~ 

r-Jn,/Vf.eA-~~ Jцtлс~~ &~:?-0 vu 
~ tho ~G-

1\..---

~ (_11 І 'АЛ 2z ;~ /" rY\ 0-.- j ~V- <6 #lf__"' ~~~-
\Л.. d hf ·~ f/7 /. е /\.9f:4 ~ е- < 'lv ~~ /)/ vn/21 ~ 
ffcu2LQ • ~_.{-' JA {J d ~(!_~І t ~ d,./hд- у J 

w ~ d "-' f~ t ~ ~с.--а J J ~ hJ -;d/{1~Ln_/ d І 
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ча J?t. ~~,ес. J_ І~ Nl е d--.-) /-Лwd 
п І '! ии / d J ~ , ~ 'J h -~ ·(/)/ cr & -eJl 

.пІ'f?ии-~~п~-' 

Стели 

Великдень 

'1-?- _ r, vl'o r ""'-- _ / f!/1 ~"' ~~ 7 7 U'h 
___ ~ r hA- - ,.~/'<.--- о L І J ~ !А- ? ~ ~Je, с~--21 t; -12 -ел 

о 
0 

/ d./1 ~~ "z -/D ~ l'jl 1 ~ 0 ~ ею ~ .--JY s .~> 
~ r-l- • •CJJ {g ~ І~ rf'r .-v ~І VA:'-v1 Ь 
~ 'h І .1:14- 1..L-cJ ,U} ~ _/\-..{ І/''1 і<-? І: 
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"'J ' ~ , и .я- u frl , 'hn.-- tJ - - -". V> ef- Q ,_., "-' yJ \4 ~ 
'Jt/l· 

J-7 2-rh //\; t -1~ 1 r r~и 
7~/?; ОЬ;- ~~о fo/1tn~f, /~и~ 

,- С(.../_ И/) І '7' "- иу А'-' '(! ~ vf · І z_.. 1-rr--t- О- ~ () ..л '-f 

~ JЛ?: : OZ;' A'-f т ~ "(! jJ, ~~ (}J,~-/.: 9 

-е/1-,JЛ ~ tt .__tcJ ~~~-і 1'2 ~ ~ 
.. vi< '~ .J/~do ~7/)1· 

П. ЧАСТИН А 

ПР ОМ О В Н-И Ц,Ь R А 
СТЕНОГРАФІЯ 

§ 14. Що 'faRe ЛОГіЧНі СRОрОЧеНШІ 

Користуючись скороченнями, що їх пізнали ми в пер-
Шій частині, ~можемо при п.иJrьній праці добути таку швид
кість, що запишемо 120 - 160 складів у мінуті. Тан~ої 
швидкости досить для того, тцоб робити собі всякі за-· 
писки або записувати повільні промови, диктати в бюрах, 
леІ{;Ції в школах, власні дуll'пеи тощо. Та мета стенографії' 
не в тому тільюІ: стенографія мав дати нам мож.JІивість 
схопити на папір і найшвидше виголошене слово (як.их 
250- 300 складів у мінуті). 

Щоб і таку швидкість добути, стенографія вживав ще 
спецілльних · с1еорочень, що основуються на логічному 
зв'я~ку слів у реченні. Цей логІчний зв'язоІ~ у· реченні, 
який проявляється в тому, що значення одного слова 
в реченні залежить від значення ruшого слова, часом тап. 
сильно зазначений, що :ми, читаючн деякі слова в реченні, 
можемо ле:rко догадатися дальших слів, хоча б вони були 
зазна чені ду-же сrеороченими знаками. 

Це й дає стенографові змогу не ваписувати всіх слів. 
зовсім докладно; досить, щоб таке слово, яке значенням 
зв' язане з іншими, дотеладно написаними словами, зазна
чили ми якоюсь його частиною, - почат1еом, серединою чи 
н:інцем. Розуміється~ тюеі сrеорочення самі про себе будуть. 
зовсім не зрозумілі,. але в реченні можна їх у зв' язку 
з іншими словами легrео відчитати. Наприклад, СІюрочення 
ба ... саме про себе ні чого не значить, але в реЧенні моЖе. 
прийняти всякі знач:ення: був собі д,ід та ба(ба), складає:. 
гроші в бa(1-th"'U), купив шапх:у 1-еа ба(зарі) і т. д. 

Скорочення, яюІми тепер будемо займатися, основуються, 
.ше ми вже сrеазали, ·на тому" що значення Qдного слова в ре

ченні залежитЬ від значення іншого слова; а що значення 
слова міститься в його теорені, тому й ці скорочення бу
дуть в.тrастиво. с н~.о ро чен Н: я1і и корені в. 

В корені слова (напр., rпверд-ий) розрізнявмо звичайно
три частини: початкові звуRи (тв)? голосний (е) і кінцеві 
звуки (рд). ПочатІшвІ звуки разом з голосцим (тве-) - це: 
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nочаток R орен я, tсінцеві звуки з .голосним (-ерд-} - це. 
:кінець кореня, голосgий (е) - це· с.е р едина RO р еня. 
.Часом корінь· не ма6 Початкових звуків (напр., ухо) або :кін
цевих (напр., да-ти). 

Час·гина слова1 що стоїть .nеред коренем (nрнросток) або після· 
кореюІ (наросток, закінчення) - не форма слова; так, у слоnі 
,про -від-пил~-о.Іt форма слова - це npo~,-·uutf-, .. o.Jt. 

Залежно від того, що із слова пропуст~аємо, поділяються 
~корочення коренів на: 

1. :ноч_атко:ві скорочення,- ціле слово зазначу6мо тільки 
nочатком, все інше пропус.ка6мо; 

2. :кінцеві скорочення, - з цілого слова пишемо тільRи 
Jеінець; 

3. (!Rороченн.н. І'олосннм, - ціле слово зазначувмо тільки 
голосним кореня; 

4. мішав~ скорочення, - лучимо початок сл-ова з кінцем 
.або форму ·слова 3 н:оренем чи частиною крренл. 

Користуючись логічними СІеорочення:ми, .мусимо за.вждп 
nам'ятати про таке: 

1) скоро'чув1\ІО' ·слово ТіЛЬКИ ТОДі, КОЛИ ·з ТОГО 6 сnрав
~RНЯ ·nрщетична користь, тобто, Іюл:и сRороченс слово можна 
справді швидше написати; 

2) сІеорочуємо CJIOBO таR, щоб у :Зв' яЗІеу 3 цілим речен
ням моглд його· відразу, бе;з надуми відчитати; 

3) всі скорочення довільні. Правда,. здебільщого прпй-
. :м.аємо те чи інше скорочення яrе найтераще для даного 
-слова, проте, одне й те саме слово можна шеорочити :кіль
кома способами і, навпаки, одного й того самого СR.оро
·чення можна вжити для кількох різних слів; 

4). nрирQстка в ніякому випад1еу пропусн:ати не мож:у:1:а. 

§ 15. ІІочаткові скорочення 

Почат~еові сrеорочення полягають на тому, що ціл~ слово 
зазначувмо тільrеи його почат:ком. Залежно від того, чи 
СЛОВО :мав ПрИрОСТОІе, ЧИ ВОНО безпр.ИрОСТІ\ЮВе, МОЖеМО ВЖИ
J3аТИ трьох родів сRорочень. 

1. Скорочення початком :корени. Ціле (безприррстrеове) 
·слово зазначувмо . тільки початІ{Оl\1 кореня: 

?~ вага, вартість,. вателивий і т. д. (всян:е слово, що 

nочинається складом ва), А= 'К:уnець, -культура, 'К:уріер і т. д. 

{і\:ожце слово, що починається складом 'Ку), ~.. г(Jдuиа, 

.голос і т .. д., 2" г.лу.м, глузд, глухий і т. д. :х= група, 

грубий і т. д. 

2. С~tорочеиня приростІ,ОІtІ. Ціле слово зазначу вмо. тількИ 99. 
nриростком або й двома ариростками (якщ9 в словІ є два 
приросТІ~и), а 1е ор ін ь з о вс ім пр опус re аєм о; таtее С'іео
рочення називаємо теж по чат R о вим ,скороченням 

,.форм ою. 

L. ". розлупа, роВ'Чаруван/rtЯ, роз'1fіш і· т. д., & ~ безплатио, 

<Jезпечuи·й і т. д., І; вигляд, вистава і т. д., /LЛ._., • иеров

.в'лзаний, нерозбір.ливісп~ь і т. д., И · ff · безпідставно і т. д. 
3. Початкове мішане скорочення. Слово зазначуємо прИ- 100. 

ростrеом або двома приросТІеами і початІеом rеореня: 

.у;- відваоІсrtий, відвага і т. д., ~ "Q відпо(Jідальний, відпо

відь і т. д., ~ · иепорадиий, /V\.ю-.: uertacиn~нuii і т. д. 

В чужомовних словах (більшесІеладових) можна за по- 101. 
чатоzе слова· (кореня) вважати цілий перший шелад, а навіть 
два сrелади: 

и = департамент, ес" депозит, f ~ 1, аефіцит-, L ~ ,те
орія, /"): х:огtфіската, х;опфер,тціа, L · телефогt, те.легра
лtа, vr;__, :> диnло.мат( іл) і т. д. 
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~/fil- t-z 7 j l \. t7Z' (., <r ~ or-1. 7--.. УІ '1-...---.-. ~О 
t,fl_.~ f_f. &J.A~ .'? j(_B( ,.vц" t/of 
if:>гv~~~-?'c~~ ".._~__..'17/t..;v~?.,J~~ 
.s tp и ~/ cr V 7'- ь $J.-v~ ~. t hJ/VVx-/ 

JA-1 pJJ} t h.JJ (, & -rJ'--d cJ о ~ ...AJ'- п .rv ~- 'L 
~ ~vZ'""- ~ kz E/'LJJJvJZ-

По ~иль('п)ісrпь :-це пр~:rемета, без я%( ої) не __ ~юже об(ій
ти)ся Hl :rеупець, Hl вся(:rеа) ~H/UIO .людина. В.....,жип~т(і) серед
( ня) дорога - це 1-tай:rера(ща) до(рога), та в....,мис(те)цтв(і),. 
в ...... нау(ці) і взагалі в....,духо(вій) діяль(п)ості серед(ия) до(ро
га) ні до 'ЧОго н~~дово(дить). 3ал1з(на) сила, непо(хитна) 
воля, вір(ний) послух -иайбіль(ші) прият(е)лі козан~а. Я по
бажав йо.му від серця, яке щи(ро) д.ля__.н(ьо )го 6' ється}' 
·ща( ст я), "до( лі) та у( спіху). Смерт(и) не__.треба шука(ти), са
.ма ·при(иде). Глух(ий) не __ почує, що ви(гадає). Треба нам 
скоро присту(пати) до ді(ла), бо вся(І{а) проволока гро
(зить) нам ве.лики.л-tи небез(пеками). Історичц,о- пол(і)rпич(ні) 
тра(диції) у у-країttЦ(ів) ду[)Ісе сильно роз(винені). Капіт(а).JІ 
ти.м, рі(знить)ся від інщих чцниип(ів) продуrеції, що його 
в_.більш(ій), .лtай;)Jсе в ...... необ(меженій) :мір(і) .л-toa1c1ta збіль
ша(ти) і збира(ти) в,_дан(ому) місці. Географі.я дослі(джує} 
і пред( ставляє) .rиодигtу серед природи Rparo, я-к(ий) во"а 
3аселю(є). Фjізич(ні) я(ви)ща ма(ють) реаль(ний) п.ідклад; 
цей під{:rелад) зветься мат(е)р(ією). 

§ 16. Кінцеві скорочення 

Кінцеві с:rеорочення полягають на тому, що з цілого 
слова пишемо над л ін і є ю тільки його І~інець. .Як при 
почат:rеових СІеороченнях, так і тут розрізняють три роди 
с.корочень. 

102. 1. Скорочення: вінцшtІ хоренн. Ціле слово зазначуємо 
тіль:rеи Іеінцем :rеореня (над лінією). Коли в корені є голос
ний е, :можемо його не зазначити, я:rещо після е йде група 
приголосних, наприІелад, (се)рце, (с.ме)рть, (тве)рд(ц,й), але: 
(с'Х:.л)еп. Я:rещо голосним :rеореня є у, тоді зна:rе на приго
лосний, що стоїть після у, знижуємо під лінію і допи
сувмо до нього малу рие:rеу (пор. знач()Jе .мус-). 
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z-.. (с'};.л)еп, .t: (сер)це, ) = (с.ме)рть, ~= (тве)рд(иuJ; 
~стр)их, -IJ.. (cmp)ax, r: (р)і?С, (6)it~;, (m)in; -е" (бp)yfJ, 

(mр)уд, -r .. (тр)уп, _} (rp)yн,m, (б)упт, (rfl)yнm і т. д. 

2. Rіицеве СІ~ороченни формою 
а) Сн:орочення наростн~ом. Ціле слово зазнач~є:мо 103. 

тільки наростком; якщо слово мав два нарост:rеи, тод1 за
значувмо або обидва, або тільки останній. ,р;о. нарост:rеа до
nисуємо закінчення (якщо вони конче потрІбНІ):· 

( (брат)ство, (ае.м)ство, ~(щас)тя, (жи)ття, d.. 
~ ~(") (пись.м)енство, =- (гро.мад)янство, (пог)анство, · гtр , 

nuцrrюo, (.ліс)ництво, у'\ (господ)ар, ('};обз)ар, f-- (вар

т)ість, (.мудр)ість, '-.9-;;:- (варт)ости, (.мудр)ости і т. д., 

~ (спів)м, (віт)ае і т. д. 

б) СІ< ОрОЧ е Н НЯ 3 ак-іН ЧеННЯ М. У ВИНЯТRОВИХ ВИПаД• 104 . 
ках можемо зазначити ціле слово тільки закінченням, напр., 
(співа)е. Коли в корені слова є у, тоді закінчення пишемо 
під лінією: 

~ --г , ( .м,ал)их, ( важлив )их, .,. ( -чорн )и.м, ( тепл )и.м, 

---: (співа)е, (да)е, ____..," (-чу)е, (6уду)е, ) .. ( .мір)ить, (6а-

-ч)ить і т. д. 

3. Кінцеве мішане сRорочеинн 105. 
а) до к і н ця кореня додавмо нар о с ток або з а

.кінчення: 

-! ~ .jD ~ 
" (тво)р~(ий), о (тве)рд(иu), " (тво)рець, ~ (ч)и-

CJtO.М і Т. Д. 

6) До нар о ст н: а або з а в: і н ч е н ня дописуємо ост ан

ній приголосний кореня: 

~ (спі)вае, ~ (вір)ности, ~ (.муд)рости, 1-: (вар)
тости, А." ('Х:об)зар, е. = (госпо)дар, ~ .. (ш?Со)ляр і т. д. 



106. В більшескладових словах (особливо чужомовних) м 
за rеінець слова вважати останній склад, а навіть два останні 
склади: 

~ (папди)дат, г.-v: (департа).меит, v_ (сепрета)рі.ят, 
/U/1.. (дое% о )1-ta.auu і т. д. 

n . .я с.н~орист(а)в з_об(ставин), щоб відно(вити) ав'я(зки) 
з .... ди:м (торго)веJІь(ним) дом(ом). Перша прикмета, .Я'Х:ою ви
(значаєть)ся .до6р(ий) Іеупець - це (в)іра у влас(ні) (с)или. 
BeлuiJ{;a и( .1) епохаль(на) (хв)илина кличе у1{;раї1-tсь(пий) 
парод на всL(х) широ(ких) простор(ах) й<Jго (з.е)млі на ее-
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ди-кв ді(ло). Науко(ві) дослі(ди) иад ус(ною) словес(н)іст(ю)· 
еи1~азали, що ·в її основа(х) ..мож:иа доба(чити) різ(ні) (вер)
стви, 3.....,.Я1СUХ вон,а серед різ(Н)ИХ ВПЛИ(ВіВ) ЗЛОЖИЛаСЯ в .... JlU .. 

ніш(ню) фо(рму). · Не ..... боюся ні (сме)рти, fil :н:ат(а). JCoaJcna. 
наука .мус(ить) ма(ти) свій (:мате)ріял, .япи.м вона за(й
:мавть)ся і .я1f(uй) стано(вить) обсяг її ді(лання) та є mu.Jrt. 
джерел(о:м), з.....,як(ого) воиа (че)рп.ає св(о)є знан(н)я. Питан(н)я 
чес'l'И гра(ють) у (жи)тті народtв ролю не мен(шу), а в.....,аа
га.льно.му ще біль(шу), niJJc у (жи)тті людсьпих одиниць. 
3а думою ду(:ма) роєм виліта(є), одпа дав(ить) (се)рце, дру
(га) роздира(є), а третяя тихо, (тих)есенько пла(че) у ca.Jt(o
мy) (се)рці, .м,оже й Бог не....,~.а(чить). ~!Ііч(на) по(е)~ія є дж;
рел(ом) і почин(ом) уся(коІ) (по)ез(н). Як (по)л1тшч{нии) 
(тв)ір "(Іст)орія Русів" мала беапе(речно) велипу (кор_)исть 
дл.я 1J~раїNсь(кого) суспі.льств(а), fюна __ ж будила (по )лlmU-''t-· 
(ні) й (націо)наль(ні) думки. 

§ 17. Скорочення rолосниltІ кореня 

Бувають випадки, де ціле слово можемо 3азначіrти 1'lльки 
голосним кореня (над л ін ією), а все інше пропустити. Та
кими скороченнями користуємося доволі рідн:о, здебільшого 
тоді, коли пень слова оди оСІеладовий; в більшескладових 

. пнях уживаємо таких скорочень тільки то~і, коли так ско
рочене слово вже ра3 приходило в реченнІ, напр., гP_O.Jta: 
д.яNип одної дер аю ави Ne .моаюе бути (гр )о( .мад.яNи?-ю.м) .tншоt 
(дераІс)а(ви). 

Часто СІеорочуємо таким способом ск л ад ні слова (Д!1В. 
121.): першу частину складного слова пише:мо 313ИЧаІІНО 
докладно (або скорочуємо початком кореня), другу зазна
чуємо голосним кореня, напр., руи;о(п)и(с). 

Голосним е скорочувати слова таким способом не можна; 
гол. .я 3азначуємо завжди знаком на а, го.л. 10 знаком 

на у. 

·, (cmp)a(x), (n)a(tt) і т. д., '-'~ (В)о(г), (пр)о(~) і т. д.,. 

', (св)і(т), (n)i('t) і т. д., " .. (г)у(п), (.м)у(па), .і\· руrхю
(п)и(с), Vi~npaeo(n)u(c), ~·сило( .м)і(ць), k:menлo( ..м)і(р),. 
,;і; .. зe.мJte(mp)y(c), ;::: роз(в)и(то~), c_L_ .. про(й)ди(св)і(т),. 

r·. світ(ог.л).я{д) і т. д. ' 

6~ ' 



. П. 3~мле(тр)у(си) належа(т~) до найгрі(зніших) я(в)ищ 
на зе(млІ). Одну сльозу з ..... оч(еи) кар(их), і пан 1-tад (п)а(на
ми). Ще змалечку треба fJ1tиmucь, .як: на світ{і) (ж)и(ти). 
ЩаС1ТИО не._тре6а (в~і(рити~. Мовч~, поки тебе не_ ст(а)нуть 
{~) и (тати). Жив co6t -чоловtк і (ж) 1 (нка). Хо-ч у нас не на
{и)деш вел.ик:их приправ, то на(йдеш) чист(е( (ее) рце і щЙру 
(~)у(шу). В._.тво(є)му оновіданні нема й слова (пр)а(вди). Чи 
ПІдемо напра(во), чи на(л)і(во), все од1-tо. День і (н)і(ч) ре
вuт.ь (га) рмат(и). Тв (о) 6 щаст.я 6 mа'К:ож моїм (rц)а(стям). 

§ ~8. Мішані скорочення 

Це скорочення, що ними користуємося найчастіше. По
.ллгають В?НИ. на тому, Ідо ціле слово зазначуємо його· 
лочат?Єом 1 кшцсм, пропускаючи середину, або лучимо 
форму слона (приросток, наросток, закінчення) з час-rиною 
.кореня. 

!Срім випадків, що їх пізнали ми під 100. і 105. можемо 
ще слово зазначити: 

1 • п р и р о с т к о м і к і н ц е м с л о n а, 
2. пр и р о с т ко м і r о л о с н и м ко р е н я, 
3. по ч ат ко м ко р е н я і к і н це м с л о в а, 
4. прирост re ом. початком кореня і кінцем 

сл о в а. 

Окреме місце займають мішані скорочення с rел ад них 
слів (див. 119.). 
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І. IIFИPOCTOR І І~ІНЕЦЬ СЛОВА 

а) :Мішані скорочення формою 

І) Приросток і нарост о Іе. Слово зазначуємо тільки 1.08. 
nриростком і наросТІеом, корінь пропусІеаємо. Приросток 
пишемо на головній лінії, наросток он:ремо над ним. Коли 
·в слові є два на ростки (напр., B'lf- дав- и.и- цтво), тоді зви
чайно першого наростка не зазначуємо. Коли в корені елона 
в гол. у, тоді можна паросток знижити під лінію. 

~ видапи.я, визво.ле1-tn.я, ви.яснеu1-tя, виховшн1-t.я (nс.юео 

-слово, тцо починається приростІеом ви і кінчиться -uu.я), 

r: aacmepe.жenn.я, затвердЖеННЯ, За'КіН'ЧеUU.Я, заворуию'НUЯ 
і т. д., 7: віддаn'Н.я, відроджепп.я, віддалепп.я, .А, пересвід

·чеии.я, перекопапил, ~перенесени.я, А · npuc1copenн,.я, 'npu

д6an1-tя, привітаии.я, привериенп.я, ~ • ymвopertnя, улашту

ваиия, ~: иадбан,и.я, ~· оповідаии.я, ~· розстан,ня, 7= о6-

-.меже'НUЯ, 061-tUЖe'J-t'НЯ, t;;'z 6eama.лauu.я, Ji:': за6еfзnе·чеНU.Я1 
за?Є.Л/Ю'Чm-tн,.я, ~~ припущепн.я, приступлепн.я, при.луцен:u.я, 

__.l__.= -уступлеиuя, усуuенн.я,f::_._· поцуваппя і т. 'д. 

-г--; заr;ладипи, ~= уродин,и, -;:--:,. відн,осu'Ни, відв·ідипи, 

-чинок; 

;(видавництво, виро6иицтво, ~;: представниЦтво, 
gf'~ піддапство, е.А ~r-: підприе,м,ство, !(":,/ t: заступство, 

d ..л ( пере-купство; 
........., __-") __....... 
~ " представ1-tи?;, ~ ·,; ; зacmyn'IUtt;, .!:-.. = t відступ-

__-") f, f . 
иик:,~ =/V= nacmynuur;,~ =- с = підручник:; 

1/! виборець, видавець, витапець і т. д., e(D, піддаиець, 
t.л~ підприємець і т. д. 



/'Vf., иа.явність, иахабиість, .л 1= прив.миість, присут

иість, Ь~ без~арuісmь, бeзr,;ouet~J,Uicmь, безс.мерrпnісmь, ~t 
• L9- ._g '-.5>- ......,__ v/ ..q ) 

иебезпе~~tтсть (А> ...А ь ,~ """ h і т. д.; 

--/ 'д {:,__/ 'д~ / " f -r "' вt 1);ритт.я, с: ~ nt ииття, сУ ~ заrr;рилптя, ~ --

забуття) 11../"'= вир одо?;, виростап і т. д. ~ 

--- --- "д 'д 1 = ви6ирав, ви11:лuпае і т. д.~ z. : вt х;лuкае, вt силав,. 

_..-- ...-- д . с. ..,-/ 'д . с1- ; за.явлле, забирав, ~ ." 1UJІК.rta ае, пари-;ае, с ~ nt noвt-

..,/ ' -/И~ 
дає, підк.ладае, """' : розвертав, розбирає; так само: ,r- -'"'-' 

'7{.. t: ~ ~ 1'(..._- -1'7 -.<-- Jf 
.,.) с /V/- '--' -1- /-

6 ~ бeanepe'tluo, L = вих;мо~~t( е )uu, I"L/~ виведеио, пере-

/t..--' 

~.ладепо, сІ ;< aa-кiu'tleнo і т. д.; 

~ зarvinrчeua, aa.лtemeua, ;t ~ заступ.леиа, J обідраиа, 

"""' д . ~ = пре став.леиа 1 т. д.; 

ro r · 7: ~~написавши, ...-v ~ иа'І-Сuuувшись, / "'за~ривши, .л : ne-

r . 
рег.ляпувши, 1 -= виступивши 1 т. д.; 

L д L ~ 1 l; . 
.А 4 перееля аюrчи, L- = розиираю'Чи, виступаюІІ{и,. 

h 
1- відвертаю-чись т. д. 

109. 2. Приросток і з ак ін чення. Слово зазначуємо 
тільки nриростком і закінченням; так скорочуємо зд~біль
шого тільки дієслова, і то дуже рідко. 

~ = uapi1eae, иах:риває, ;:: забирає, запли~ає, ? .., засту-

nas, __;;-= nacmynae, [--: підбиває, ~"' підсувае, ;;-"' розби

рає, розвертав, J,;;. вибирае, видирав, _?., виступав, ;--:. від

сцлае, відпад ае, ~ = відступав ·і т. д.; 

1-J ~ =- вибираєш, -е.мо, ви'КЛU'Jf;аеиJ,, -е.м.о, .r"J-;J ~:; ua-
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ріrиш::ш, ~е.мо, иа6ираеш, -е~~ьtо, d-;J ~ = заііираеш, -e.trto 

і т. д.; 

~ ~~ від'К.лuх:ають, віддаю1пь, сІ)" зшк.лu?Єшють, ашкрива-. 

ють, ." ~" віддаються, еіда,nа-чаютьс.я, І а, вuдаюm,ься, ./І~= 

npu'!lU'rИ<JIOmьc.я, і т. д. ; 

~ с~ ~ / "' аабираєтьс.я, за?Сдадаеться, с;; "" 'nіддається, І "' 

видається, ~ відвертшзтьс.я, відбttваеться; 
'CJ V V 

е,. = доведеться, с ;< пон,есетьс.я,, d- = забереться, ваве-

деться і т. д., 

17: OU/J·IOCUmь, rJUfJOдumь,-j = 8UC'lnynumь, 8U1f.fli/011{Uтb, v7= 

проло.лид-1nь, Л". затвердить, А d ~ причииwться, ~d:; до-

водиться і т. д.; 

" ~ J·tайи.t·.ли, паве.аи, ишк.лали і т. д., ....л = привела, при-

несла,, 1<---;: вийшли, вивели, ~<------; відійшли, віднесли,~ від-
<----" .__..... ._.-

иайшл'l!, еІ = заступили, .-v : иаступил,и, rl" = за'ІfЛЮ'ЧІUЛи, 

<---- t,../0 • "' і/"0 
А .:: приступиди, прилучили, ~ G< o6tuuNtucя, ~ ~ ро-

зі йш.лис.я; 

Р= випив, ви.мив; ~ від<~tепи,вся, відаиа'Ч!ивс.я, ~ 
~ . 

прииеволив, присх:орив, /\Л..) , народився, _;!; " заступив 1 т. д. 

б) Мішані скорочення: прпростхом і Rівцем корени 

Коли наросток чи закінчення замало характеристичні, 
щоб могли ющзувати на значення слова, або ко.l!и слово 
не мав наростка, тоді можемо до наросТІ{а з · зан~1нчення:м 
чи до самого 3аІ\:інчення додати кінцеву ч~стину .корен:Я.! 
тоб·l'о або справжній кінець .кореня, аб~ т~л~.ки . останши 
його приголосний. Та.кі. СІ~орочення вигІдНlШІ в1д скоро
чень під f1J6. і 107., - їх можна легше відчитати. 

5* 67 

во. 



v v 'дб У 'д V 'д 1 .. вибирав, витирає, '~- · в~ ирае, t ~ в.t 'РUвае, 1. "' вt -

ливае, ~L/'~ відси.лае, ~ ~ забирав, ,;v: за'К.лиwае, r зawJZu-
~ ~ ~ ~.д 

·гюR ;; -= затиспае, '-" = роздирає, '"" ~ розбираетьс.я, .,._ = вt -
' 

'nира.ли, '1-~ відпер .ли, 6 ~ добираеться, 
Vl ~ V7 . dl 

І ." вибирав, 1 ~ виринав, -t- " вtдбирав, / : заnл/и/nав, 
?,__- ~ ~ _,;: 

1 випивали, І "" випили, І ~ видалив, 1 : витри.мати, 

---1! ---т . ___.tiO ~ 
; = вull{ucmuв, -і- вtдзна'Чивс.я,-" ,. перехристивс.я, v-t : об-

'е/7 V'-- l/V 'дд \lV д . -числив, cJ- • .затвердив, J .. заверни; 1- .: вt алеиа, J о t· 

6рана і т. д.; 

.__u.Z обдертий, --t ./? наддертого, 1-J; 'д V І вt nepmuu, 1 ., ви-

j :1 
.мерти, сІ = вштерти, сІ- ;: .забиратися, 

$} $ 
сІ. задертися, І "' 

і д . 
!.(Зuстаратис.я, 1 "' ви авати 1 т. д.; 

1 J ,;о 
І =вибранець, виггtапець, І ~ виборець, 

-а 

е__ =f допис, 

---о --v --<> L -v 'д ~ :вifJtnuc, 1 ~ випис, "" "' 1-tanuc, А = перепис, с; = пt пис, сІ " 

--6\ ~ . -t І 'д 
,;;апиr;;па, /V -=- 1-tamucn, 1 : вихрист, J = захист, 1:6 = m -

-... 
пу ст, ~"" відступ, ~ ... доступ, ...11-r ~ приступ, (j r: провиuа, 

---v І . . й'" І . о~ д ..А ~ при'Ч.tиnа, d -=- вавtт, за..мип, о'-"" =- заповtт, и "' опит, 

~ 
( = випитоrv; 

!" . ;: . І' 'дд . f' д . '! б 6 " 6eзцt'l-t, '-' = onoвtcmwa, 1- " вt t.л, '-'"" роз t.л, h = ~ ез· 

ділл.я, -: віддаль, '~-;: відплата, tl/ зaп.ru;tma. 

ІІІ. Таким самим способом скорочувмо теж чу жом о в ні 
сл о в а, при чому приростон~ можемо лучити з кінцем слова 
В ОДИН 3НаІ~: 

! абонент, абопемеwт, абсольвен.т, ~=- абітуріеит, 
І= . І J .fY..fl r 

абдикацz-.я, . . . . .. абсо.Іl!Юm, ·nий, ·ив.м, · ·/ = апало-
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гія, .f., = аиалогічииu, .. v".: ~ anamo.!rti.я, .~-= anamo.i;ti11t'Нuй7 
11" оотипаті.я, j}'-'; apximewmypa, z!~ · дucnone'Nm, дupu-

J ~ ' 
r епт, 1'7> -= e~cnep·u.мewm, , = репрезептапт, ре-цепзвнт, pe-

JJV . ~·І . 
<КОШJадесцвпт,, , ~ penpeaenma~ft.Я, рвпрв::зептуе,· I;J; иt-

~ ,.1 
cmpy.мenm, п ~ rvoumuн.tenm1 -x;opecnmtдeнm, п -- и;ореспон.деп-

ці.я, /1,.} nO'Н/Jfypenm, ,/1 .. патастрофа, fVІ = індустрія_, ;: "' 

iн.cпervmop, ~ ~ i1-tдyr;mop, incmpy~mop, /'!'-"' ~ к:опдуu:тор, 'Коn-

(/\ .___, 
cmpy?Єmop, п r u;onmpo.дep, п ~ 'Коnmрол.я, G'--" " npo~ypop ~ 

І V\ vV" 
npm~ypamop, ~ "·обсервація, ,J., " обсерватор, J " обсервато-

рl.я, vlJ обструпці.я, С:"' 'J/Ніверсал, ~ у'Нівврсальпиu." 
J f -rf7aдвowam, -ура, -сьпии, І rадшщстрація:J> 

-iunuu,. j. ад.мінісm;ратор, ~ ... e11:cnpec, rf= вu:зеwуці.я, /., 
іивептар, ~ iucmumym, ;/ іпституці.я, ~ ~он.ститу-· 
ці .я, гУJ= woncm~tmyaн·ma, /. іптерпе.л.яці.я, i1-tmepвeн.-r" 

Р -~~ _л . 'д ці.я,, rvll = ~он.ту.мація, rfll - е?Ьсгу.Іrtаці.я, / .. tnдuвt у-

аді::з.м, J. президвпт, J., реферат, J= в~звх;уmива~" 
иf= nepcne'К:muвa і т. д . 

Усіх слів, що їх можна б скоротити вищенаденими способам !І,. 
ми тут не подали, це й не було нашою метою: з наших прИІ{:ладш 
кожний зрозумів, де, Іtоли і що можна скоротити. . 

Не треба думати, що наведені слова можна скорочувати Т1льки 
'l'ак, як це ми тут зробили; пригадув~о, що одне й те с~ме слово 
можна скоротити кількома способами. 1, навпа~и, о,n,ного и того са
мого скорочення можна вжити для юлькох сщв. 

/D { 1/ J -А-
Ч. с ~ JC /- '--1 oJ~ r r І~ / 

~-'j~ /Vrи~ f.л,LuJ-~~-r~ 
~«~/об п :'АА-- L ~ ~ L" ~,..л~-/_; •/ 
і. ' f' ._Z rJ t 6 ~ '4/J ~/е;__ V' rJ J /' 'vv-. jj_ І L<-t 
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П~ 3нач.(не) об(нижен)ня вартостпи гро(mе.Ц) на{нос)ить 
шко(:Д.,У) всt.м кляс(ам), .Я/ких дохі(д) біль(ше)' чи мен(ше) 
пост1ино унормова(нии) в._.гро(mах). Наші ін(стит)ут(и) .му
ся(ть) да(т.и) нам висококва(ліфіковані) кадри д.ля наш(оі) 
про(мислов)ост~о І талан і без(талан)ня - все, 'Ка:ж;уть, од 
Бога. РеформацІя, ви(клиІеа)на Лютр(ом) у Німеч(ч)ині, від
(би)лася так:ож знач(ним) (впл)ив(ом) на У'Країні. Держава 
тоді могут(ня), поваж(на), коли о(пи)раетьсл на парод(і). 
Аж ось, не_зна(ю) я того, як сір(ий) вовк тут о(пи)нився. 
Особливо силь(но) від(б)илася наша парод(на) по(е)зія в поль
(ському) письменств(і), де св(ого) час(у) ви(твор)ила nавіть 
о:к:рему т. зв. у'Країпс(ьку) шко(лу). 3вичай(на) при(ч)ина 
чому упада(ють) різ(ні) під(привм)ства, - це те що у ве: 
ден(н)і їх нема иі.я'Jf:(о)го пля(ну) ні по(рядRу). Ук:раїNа "Мав 
необ(меже)ні перс(пек)т(и)ви роз(в)итку техніч(н)их (н:)у(ль- . 
т)ур, серед лк:(их) перше мі(сце) за(ймає) цукро(вий) бу(ряк). 
Roлu наш(ого) 3а(мовлен)ня фірма не __ ви(ко)нала в умо(вле
нім) час(і), маємо пра(во) за(мовленн.я) відкли(Іщти):-

112. ІІ. ПРИРОС1'0К І ГОЛОСНИЙ КОРЕНЯ 

Мішані скорочення приростком і голосним кореня тво
римо так само, як скорочення голосним.. кореня (107.) з тим, 
що до І'олосного додаємо приросто~. Голосний пише!\10 за.-
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вжди над приростн:ом. Якщо слово має два прирост:к:и, 

заsначуємо обидва. 

~. пагллд, иа~аз, иапря.м, с:- погляд, подлк:а, по-
І 

свята, & ·" 6ез.ладдл, 6ез~райиій, & "' безлі'ЧІ, бев.мірпий, без-

-ціп, 1 ~ вигляд, випад()"К, виплад, І~ виріб, вихід, h! = вииа-
) V 

хід, І · вибух, вих:.лю'Чио, виступ, І - ви.мовний, вимога, 

<) 
1- " відступ, відбудова, ~-· ~ відз'На'Ка, відплата, відвага, від-

даль, е.- • догллд, додаток, <:;'; забава, запах, зйгад'Ка, -"'; = · 

перевага, перегляд, ./\ " приклад, приладдя, присяга, ':> = 

І І І 

уваиt, е__' = дохід, досв1:д, дозвіл, С: "' nад.мір, ...-v ; nеміч, ..h =-

1 І 

о6.міи, А ~ nepe.trtiнa, перехід, перевіз, .А = привід, прихід, 
/ І І / 

с = поділ, потіха, с._ = про~.ліп, '-' = розділ, роз.мір, .,__ = від-

'-' '-' 

гo..tttin, відлюва, с/ "' заворот, ->'~ = nepenona, пересторога, 

~ ') 

·с... = noepo.~rt, 'nогроза, А ; природа, пригода, ~ = доступ, 

) ') ') ~ с, 
cf ~ заслуга, /V = 1-tacrnyп, J =- облуда, .А ; приступ, <V "' роз-

лу?Са, ~ відпис, 7: зап'ис, захист, записка, А= прu'Ч"и-
--- І І 

1-tO?C, привид, \/ ::; розвиток,, 191 "' безвихід'Н,uй,~ ::1teo6xiдuo 

j т. д. 
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~1 - d )/ У-/2- ~ Jl" п~ -~ 2- МJ "' J{ ~· · 'J ~~ ~ 

_;-' 
7 /V h ;_/ 6 t/ с--_; \.. .- r.A /Yl L 11

1 ~ 0 І с/ е.се І h z,__,. 

~CJ{t-~-

П. Ли: назвати ту без(л)j(ч) уся(к)их мук, що їх терпіли 
мучениRи й (:мучен)иці за сво(є) рід(не) с.ло(во)'~ 3а(С,ІJ)у(га} 
Котляре(в)ського в._.то .. му, що він периt(ий) вніс !JК.раїнсь(ку) 
?U.tрод(ну) мову в._.письм(еu)ство. Не так пани, ЯJ{ під(п)а(н~ 
.:ки). :КQ,тюзі по за(сл)у(зі). Ляв: СИv1И додає, пере(.ТІ)я(к) від(ій-· 
має). Иого не ..... спинила жад(на) 11ере(п)о(на). Сдlв його слу
хали люди з._.вe.f!U1r010 ~(в)а(гою). В·ід са .. 1t(ого) по(ч)а(тr{'у} 
стояли ми нa_.mi'JJ.t~ca.м.(~ .. м) стано(ви)Ідl, на .я·к(і.лt) сто(їмо) 
сьогодні. Всі стара(ють)ся о(с)я(гнути) сво(ю) ме(ту). B~ma
?f(o:мy) ви(п)а(дІ~У) не __ залиnнtє?rlІJСЛ нам ніщо інше, .ян; мов
ча(ти). Ц(ьо)rо пе ..... .моJІсна ні чнм за(ст)у(пнтн). Мпнул(ий) 
piR був при(св)я((Іепий) .май;псе ви(кл)ю(rшо) організації па
:Щ(о)го ?nовариств(а). Яп(а) робота, rпшн:а за(ПJІ)а.(та). 

ІІІ. ПОЧАrl101~ ROPEH11 І І~ІНЕДЬ СЛОВА 

! БезприростRові сLТJова скорочуємо дуже часто так. Ідо 
·.rr.учи:мо безпосередньо почато~ кореня з Іеінцем е.тюва в один 

л . r 
знюе. учити можемо: початоr\ кореня з к1нцем кореня, 

початоІt кореня з наростком, почато1е кореня 3 закінченням 
слова. 

ІІЗ. 1) Почато~ кореня лучимо 3 І\інцем І\.ореня або 
3 нар о t- тк ом; до нарост1еа чи до к1нця nореня дописуємо 

· за}{інчення (ЯІ\ЩО воно потрібне). 

~~ 6ажапн.я, ~- 6.лаганu.я, ~- жаuанн.я, ~"' сиі

дапп.я, L- = npO;XaHJ-t.Я, ~ = rnp.Я.М:tf6Ш-l/l-l.Я, (/'-- ~ друку-· 

вшн'l-l.я) ~ , тверд;нсеннл., cL-.- анси,еня.я, ,~: uaci'lt'НJl,. 

'lllЄ'ftHЛ; 

. ~ осінь, /~= na.м,iнfJ, '?,/"'/~ го.м.іu, .."г-'= ре.м.іuь, r
cmyniuь, ~ rvypiuь)· 

r йраиець, f? ві'}-{,ець, ~ зпавець, J 'Уі:інець, ~ %0-· 

РЄЦl>)~ 'JІ,равець} fi 'lf.yneць, fi .Лct'НЄ1j.lJ, r- піхотииець,. 
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~ 'Чужипець,~ ка.міиець, кагаиець, (!? ·cmpi.tteць, r 
таиечь, ;r: валецt,, {!!творець, 2/? хлопе~ь, vJ'? речепець; 

L· в'.язеuь, Jr-' · грудень, L= травеіtь; 
~ ~ радиик:, 'l/' = .му~еиик, ~" власни-к:, v--' = рушии-к: ,. 

.5....--" грішнu,..h·, \------. = р.ядовии:, ?----- ~ св.ящепип, 1---. • язи-к, 

~ • наtttальниrи; 

f,/?дрібпиц.я, ~ різииц.я, /РУШ/ниця, САто-
. л-иця, ~ таблиця, /? .муЧJеnи'Ц.я, /rьа.м.ениц.я, иа-· 
n.tzлtц.я,/ ратиця; 

J еро.мад.яиство, / духовенство, ,/: .мучеництво,. 
~ господарство, rf: 'Jі:озацrпво, / rиупецтво, V: · ріль·· 
пицтво, / wкільпицтво, ш»ідпицтво, 2f': християпства,. 
J б.лагословепство, ( судівиицтво, (: свідоцтво, !)(., 
хліборобство; 

'І "'-.9--. радість, ·ости, r ~ w в.ласпісrпь, ·ости, n.-r"" 
r;op'lt~"mІJ, lj: mвop'~ticrnь, r ~= сsідо.місmь, ·ОСти, Ьj ; СКО~· 

рість, іу ~ більшість і _'r· д. 

~- др аби пп, e..-v . дanиuct, (./"' = друаюипа, "J-..-'- годииаt, 

д І - . ~ .ма-шu'l-Ш, n_.....-v : новина' ~ ,; родииа,. J--v ,. глииин,а., (...--""'-/ 

poCJittna, ~ , 'Чужunа, r · UtUptma,~ • »ОЗа'І-'ІUІІа, ~' 
гетьлtшнщипа, ~- = бать-к:івщииа; 

{л. торгівл..я, 'Уі-= годівля, if-. со?~і.л, /"' сусід, Jv=- ·ха
зяїн, ~ хрои·і'Ка, ~"' грабіаю, /': газета, J робота,~ 

. грамота, и" громада, ~ ~ друтсба,а/- = служба,/' .. журба~ 
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~·боротьба, V· І<ривда, lл- базар,~ I<OJWm'lte'ta, ty1. 
воро:JІС'Не'Ча, z/ z.f: .міністер, -ство, zl'"' .манастир, ~= гo
.flipJr:a, ~"'" гутірх;а, t.J .ле.меит, r;,"' cmopo:Jюa, С, ~ cmopoua, 

[ "" суддя, J родичі, ~доби 'Ча, t/'=' труднощі, І ра
дощі, ~"' огнище, f х;.ладовище, f .летовище, '?-& = 

господар, ~ .лtоги.ла, ~"' в.лади1rа і т. д. 

~~ радісн,ий, -ого, h = .лагідн,ий, rv--1 "' н,ача.льиий, 

rL .: 'КOJIO'ЧHUU, J 'КОВаЦЬ'Кий, ~ "'nрави.льuuй, /1._--тr-1 = 'X:O

pucnuй, k-, " відо.м,ий, ~ пожиmо"іnий,~ = гро.мадсмсиu, 
~ с гро.мад.янсь?Єий. 

'114. 2. Часом можна получити почато Іе кореня безпосе-
:редньо з з ак ї н чен н .ям сл о в а. Так с:н:орочуємо здебіль
шого деякі прикметни:н:и і дівслова з нароств:ами -и-, -а
(напр. су~-и-ти, б.лаг-а-т_и). Дівс~ова можна ті&:н: скорочу
вати в усІх особах теперІшнього и минулого часу; не мож
на скорочувати дівслів з нар. -u- тільки в 1. особі однини 
і 3. ос. множини теперішнього часу. 

Дієслова з наростком -і- скорочувмо таким способом 
. дуже рід:н:о. 

l; t-J V ~ tf ~ И и &- = баа~еаю, -еш, -в, -e..tto, 

-ете, -ють, -в, -.ла, -.ли, 6-t ~ б.лагаю і т. д. U--; = б.ли.маю1 

u <О блукаю, ~ ""' гадаю, j1 -= жада;ю, '-t =' прохаю, прощаю, 

у-= рішаю, ov1:; слухаю, О= сягає, ~=лягав і т. д. 

( 7 ~ ~ / V7 ~ L--r- = бшtить, -иш, -и.мо, -ume, 

-ив, -и.ла, -или, lor ~бариться, 6а'Чиmься, бавиться, L; ;:: оі
.лить, бідить, ~ = блудить, &-j "' будить, 2; .. варить, ва

дить, вааюить ~."водить, возить, 3= годиться, .:il-;"" г.ла

дить, 1-(J" гду.митьс.я,:L;'_",гроз'ltmь, гро.А-Іддишь, t;=давит,ь, 

14 

~ = дражнить, /'СІ "' журиться, trJ := судить, rк-; ~ 'ІЄ.rtопить, 

...-,; ". радить, v; о .ладить, L---J ::.ловить, до.м~ть, ~ = .лу'Чиmь, 

Zg- = .міниться, .міриться, Ly- ==- .мов'Чиmь, .мовить, ~ = иу

дить, С; " править, "'-'!, служить, "'(J • славить ся, ~ • хо
дить, 'cJ =.явиться, С;" страшить і т. д., тюе само: ~ 
~ t:..--r. ~ _/) ~ a..---VV ~ ~ ~ (возила, ходи.ла 

і т. д.) 

:J-y 'J-;j ~ У:г.л.ядит.ь, -иш, -и.мо, oume, r "JP ~ 

.глядів, -.ла, -.ли, ..!../::радів, -лд; 

~ п % ~ " власнлtй, -ого, -о.му, -их, -ою, Lt..---1: б.ла-

.гий, ~ = глухий, )l./1 == грубий, (._, = дрібиий, r r ;/-жадеи, 
-ого, -их, V1 = .м,удрий, C-t = пря.мий, \..--t v:J"' різний, -ого, 

61..--7 =- с}';орий, -ого,~= с}';упий, ~= с.ла6ий, с.лавиий,~Q 

rnynиu~ t<---t ~ "' б.лизь}';uй, -ого і т. д. 

Скоротіть та1шм способом вищенаведені діfюлова прикмет-
ники у всіх особах і відмінках! 

В дея:н:их випадн:ах можна винятв:ово початов: в:ореня 115 .. 
заступити цілим першим складом слова, а то й двома 
сІеладами: 

~ бап}';івиицrпво, .х;: грошівиицтво, ~= .меш~аиець, 
l/1-v = .магазин, ~ ~ довжипа > ~ ~ дова~ених;, /о--,._ = liiгa

uuua, ~ ро?Єовипи, ~ .лагодіии.я, ~ го.лосіии.я, Іл---"' 

береіJІсеиня, ~;: віруванuя, w-- "' друr;уваиия, ~=пану

вания, ~ о~олиця, ...L---.. " робітпи~, ~ робітниця, 
~ пісеиітииця, /L-." ре.місни~,~·'!Єерівии~, 2-у~: .ми

иулість, '-":/ = оwре.мішпість, '1.-у = .молодість, ~ .молодІJtfь, 
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d посо.льство, ~ ~ер.,uани<t, 'l-г го.лосить, '?1.;· го.Аtо
иить, t/2-;: лагодить, ~~ тривожить, /d ~"' ці-ка
виться, ці~ави.лась; ~= .молодий, ~ ~ дорогий, u-f; осо
бистий і т. д. 

116. Таким самим способом скорочуємо чу жом о в ні слова: 

/. авд?:енція, J арrу.мент, J; арrу.ментація, / 
дире'ІЄція, J. 'Каденція, J ?Са.ль?Єу.ляці.я, ~ 'Корпорація, 
nzl= ?Єо.муні'Каці.я, /:: ?Со.мпетенці.я, 'Компенсація, ~ 
ІJС.лясифі1Єація, :;/.= и:ва.ліфі?fація, / .лі11:відація, / .лі
ценція, ../. .леrіти.,uація, ~ .,uаніпу.ляція, z/- .модифі
'Кація, ~операція, J організація, J: організатор, ~ 
ор~анізуе, ~ революція, резолюція, -/- еволюція, ~ре
kля.мація, /- ре.муперація, / = cma(n )ція, ~ сентен.. 
ція, ..-/. ситуація, f. традиція,/· феде;ація, / 
ФУ'J-l,'К'Ція, /= фундація, d цивілізація; 

-rl' ~а?Саде.мія, ~і?С, ~ ~= автоно:мія, -і'Чнuu, Д 
архео.логія., ~ дип.ло.маті.я, J.., rаран.тія, ../У"~= еи:о
ио.мі.я, -і-чииu, 7= гі.мназія, :;~-= губернія, и = ідея, ~"' ідеа.л, 

~ 'КШНл-tе.л.ярія, /У= -х;о.місія, /V"= ?Со.місар, v<.N"' .ляборато

рі.я, Cd-Y"' пров·ііjорія, v =- релігія, & "' трагедія, ~ = ,;:ра
гі<tний~- фантааія,~· фаптасти<tний; 
~ 1Єо.Аtісаріят, d- сеt>ретаріят, И. дире~торіят; 
J альтернатива, J .льо?Со.мотива, f жзrативпий:І· 

J дире-ктива, ~ іпіціятива, /= федеративний, cfl-: 
позитивиий; 
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j: губернатор, ~= дrжтор, ~ '"' дире?Стор, <.ал-= профе
сор; J. е.ле.мент, J .мо.мепт, J n.лmtino~enm,JJarenm, 
аrенція, JJ J. пар.ая.мент, -арний, '-риз.м, У=е-wві
ва.леит, ~ до~у.мент, d патент, J бan~Єnom, ~ -wpe~ 
дит, ~ ?Со.муніх;ат, J дистрuх;т, J. .Аtаніфест, J. 
'Кабіпет, ~ реау.льrпат, ~ d: ?fандидат, ·ура, / r ~;:: 
.літерат, -ура, -урний, ~ / ~ х;апіта.л, -із.м, -іст, /. 
-;єапітан, w"' 1~ре.лі.мінар, \...Л/' '-..ЛІ'~ --лІj' = ориrіна.л, -а.ль-

., . f . Fr . V 

нии, -ого, -'Ьсть, п "' x;oмtmem, '> <) .:о yutвepcumem, -сь1Єиu, 

r;/l d J: песи.міз.м, -іст, -ти-чниu, ~ ~ _А;;птtt.міз.м, 
-іст, -ти'Чnиu, J J J: соція.аіз.м, -іст, -mи'Чnий, <и-.1"" 
соці.я.льпий, /V---1 J ~"' иаціона.льний, -іст, -із.м7 r' fl .. 

_.Jtібера.льпий, -із.м, h ~;: центра.льпиu, -із.м, ~ ~ &v 

спеція.аьпий, -із.м, спеці.я.аьно, -ість, J. сенти.мен-
та.льпий, ~ = евентуа.льно; 

/" ~= пра1Єmu-ка, -ти-чиий, '2/?f-,= xapa?Cmep, -исти"tии.U, 
/1' ~ = cmamиcmu~Єa, -ти-чний, _/-r ... автенти-чний, k= си
сте.Аtати'Ч-Nий, ~ f... іденти-чний, ість, -L ~е.леr;три'Ч-
uuu, .sicmь; 

7't .. ентузіяз.м, ~=- ін~юепер, ~ w = бі.аянс, ба.аянс, 

t/1: = дивідепда, j f = фа~т, -тичпий, tj де • ф"то, 
f! rf· фі.лософ, -ія, -i<tnuй, /""' ~- інтерес, ·nий, 

-т-д ~ = адреса, адресат і т. д. 

ч. d d, ..._ ~ ..-- /"{_ ~---( 1)/ с, {Л -'1-т 
?f"z v...n c~-----nf ~о е.- & ~ ~ ~~"' ;r / ~ 
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П. Найва(жнішим) засоб(ом) то(рго)вель(ного) лист(у)~ан
(~)я ~ (.н)ист .. Нла( сн)ин: ~ен:селя, плат( ного) в~ті.м....,са.;~;t(і.лt) 
М1ст(1), де в~н са._,~ переоун а( є), пре(зе)нту( в) свій (ве)ксель 
до ~ап.аат(1~) звичаино салt. Осново(ю) еко(ном)lки України 
є; Сlль(сьн:е) го(сподар)си~во. Вистава н,ародного мис(те)цтв(а) 
має в~личезне зна(чен)ня, ?о вuна п~~азуе наочно буйн(ий) 
розкют 'l·taJ?oдн,ux (та)лант(ш) у наш(1и) .кра(їні). Нація- це 
вел:ипа спІлка, що о(~Іи)раєт~с~ на сві(дом)ості жертн, 
СПІ(ЛR~) о(пе)рта на .зг1(дн)остt 1 виразн,о висн:а(занім) ба
(жан)нl в~сти далі св(о)в поспlль(не) (жи)ття. Найбіль(ший) 
ска(рб) Лl(терат)ур(ний) у~раїнц(ів) в в ___ народній ус(ній). 
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nо(е)зі(У). Мораль і пра(во) не існ(ують) нез:мін(н)о,. а тво
(рять)ся невпи(нно) під впли(вом) об(став)ин (жи)ття по
л(і)тич(н.ого), СО(ЦіЯ)JІЬ(НОГU), а ГОЛОВНО еко(НОМ)і Ч(НОГО)~ 
Хрнсто(ва) (в)іра, 'ЩО при(й)шла до нас з"_Візант(ії), при..
(н)есла з_со( бою) нову (н:у льт)ур(у), почаТІеи о(свl)ти і з~
соби длл....,неї, (христи)янсью~ ду(ховен)ство .;заснувало nep
·mi шко(ли), взя(ло) в_сво(ї) ру(ки) о(сві)ту і зроби(ло)ся на 
до(вгі) "t.acu малощо не :монополіст(ом) пи(сьмен)ств(а). Вла(с
н)Іш ко(ра)бля задержан (кора)бель ціл(ий) день на я(н~о
рі), здалеІш від (остр)UВ3. Прилад, що с.пу(ж)ить до витво
(рюва)ння індуІ\:Ц(ійного) току, зветьс.я j н(дукт)ор(ом). По
стать Лисенка в (іст}ор(і)ї ук:раїнс(ьІеого) н,ароду ся(га)є 
дале(ко) поза сфt(е)р(у) ви(І\люч)но мис(те)ць(н~и)х ін(тер)е
с(ів). 

IV. ПPliPOCTOR, ПОЧАТОК І~ОРЕНЯ І RІНЕДЬ СЛОВА 

Сприроспшвані слова СІ\орочували ми досі тюе, що про· І 17 •. 
пуск.ами корінь, а .на рос тоІ~ чи зан:інченвя писали о 1е. рем о 
над приростн~ом, напр., від(род:ж:е)нн,.я, (див. 106.). Ті самі 
слова можемо скоротит !:І ще іншим способом: до приростка 
з початком кореня дописувмо безпосередньо наросто1е 
чи закінчення, напр., вііJро(д.же)ння. Цей другий спосіб, 
безперечно, вигідніший (слово можна написати відразу, не 
відриваючи руки) і докладніший (звичайно так сІе.орочені 
слова можна відчитати без допомоги інших слів у реченні), 
зате СІ{орочення першим способом (І 06.) швидші. 

~- відродJІсенuя, r1-... · визволепн,я, /f:____ • забезnе"іеnнл, 

n-- ~ заворушенuл, ~ -- запі'гt1tенпл, L " .застереJІсен,н,.я, 
~' засідаuнл, ~ . заrпвердJІсенн,л, 1-- r звідо.лtленнл, L ~ 

з.маганнл, -у--- · збурепня, 2<.--.- · з6ЛUJІсе1-тл, c/J____~ 1Ивідо

..млен,н.я, Ul--.;nоважан,н,я, сЛ__" посвлчепн.я, U--..- , побшtмtн,л, 

u-- ~ посідання, сл..,_._,, пораJtсенн,я, UJ.--.-, • поведения, ~

G..-.--. ~ поло;нсенил, cJ.-- · 1UY'r.yвanгt.я, сл.__: порішеи~л, &2---~ 
до.маганил, ~ . доповuен,н,.я, ~ D дору"іен,н,л, ~: о пові-· 

. данпл, чг-- · о6урен,н.я, -Л-.· освідолtлен,ня, ~ · н,апруJtсенн.я, 

_;--, вражеuнл, /--= створінн,л, <L.--..· ?1родовJІсенн,л, ?~· 
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-припуще'ft'Н.Я J S '----' ~ ур.ядже'fl'fl.Я, ~ = приави'Чаеиu.я, L= 
утворепи.я, ~ .. предложеии.я, ~ = перес.лухшнп.я, JA--......,. 

·Об'яв.ае'ftи.я, ~ = донесенл-t.я, ~ =- обуреип.я і т. д. 

и;/:= видавництво, ;/ виробництво, ~ 6езу.мство, 

-~ иед6а.льство; 1 ( у-чительство, ./J/ = f-Ь"' ~ uatttaльcmвo, 

~ иаха6ство; 

~ вибраиець, ~ вижапець, ~ видавець, d пі
,слаиець, J иадавець; 

~"" зрадии~, ел..--.. .. дорадии~, ~ =невільnu'ІС, "-' "' na

.cmynuи'JC, ~ = відступпип, ~""підру-чпин:, ~=nopy-чuuu:, 

и2-. "' провідии~; 

~~на.ядNість, 4= н,ахабпість, 7 ~ = відпові

Ва.rtмtість, '"' ощадпість, ~"' недбалість, ~ = забаг
..ливістt;/:1 = вродливість, ~ = прихильн,ість,_ft = вві-чли-
.вість, 'о/= пpucym'flicmь, j"' 6езпе:ttн,ість, ~ =- ува[)Іспість, 

ry::: 6ез1еарпість, vy "" 6ез1еоnечпість, '-о/ "' розсудливість, 

~= пес~іп-чеиість, --vj"" зру-чиість і т. д. 

~ nо'Ч,утт.я, ~ надужитт.я; .,/r-= відго.міп, 
d:;; відповідь, -гІ= зворот, Ш = переполох,~ .. п;ово

..лои;а, ~ = подорож, 7 = роздоріжжя, ~= попевірu:а, ~~ 

·відпо-чин,о?r, ~подробиця, v</onoвicm1ra, ()--t-= yc.я~~tuna. 

Ьz-.-=- підва.лu'flи,~ ог.л.яди'flи, ~ ~уродин,и, ~ = заU

.маищииа і т. д. 

-J/1-, rn rlz = відважний, -ого, -о.му, -их,~"" розвааю-

80 

и.иu, ~ = уважний,~ ~4tед6алиu, ~ "" підручний, 

сл_, ип пов аж( а )ний, ciLt = провідuий, ~ "; відповідпий, 

~ " несвідо.мий і т. д. 

Іft ІVJ І!/ І~ л/л~= вибшчаю, вибавл.яю, -ет, -е, -е.мо, 

-eme, -ють, /f/7.. вибачав, вибав.ляв, ІИ-= вибачив, ;И- ви-

(Jавив, І~-t~ вибираю, ви6иваю, 1':7 " вигадую, fiJ"' виглядаю, 

У?( .. визволяю,~~ .,A./JV відзн,а-чаюся, -ивс.я, Щ W-t.---:::до

глядаю, -ли,~ паг.аядаю'Чи, ~"' переглядаю, Gl/1 = поба-

:жав, U-fD ~:зближаюся, -ивс.я, Ulj=' поважаю, иn .. повшJtсав, 

C/J/ИJ"" повааtсивс.я, ~ · переu:ладаю, ~ = розл.ягаетьс.я, 

~ ~ "' уважаю, -ють, ЩО "до.магаюся, ~ = приви~аю і т. д. 

Іl; Іl;J ІИ !!..--- ..,. виба-чить, -иш, '-ив, -ила, вибавить 

і т. д., u:-; U'./7 = видалwть, -ив, УИ"" визволив, hrJ = виса

дить, І t;= виїадить, УІ; ... відважить, UJ- .. відділить, ~ ... 
відзиа-чив, -ve/1 = відповів, c~t.-;j забариться, ~ ~ заявив, 

u-2g доводиться, ~"" згубить, ~ ~= осудить, -ив, 

~" за6лудив,с:А-у=заробить, ~"запросив, ~::зару

-чив, GvJ = дору-чить, -е-уе; здавить, V'l"' збудив, ~ :> зварив, 

~"' перевозить, переводu'І'f!;ь,~=пародився, of../1-/1 .,. .:те· 

важив,-"--;(. арадить,~· направить, J-;-. приступив, 
l; . наступить, и;~ побачить, Ут·стужився, ~· 

відnОtttив і т. д. 

6 

Скоротіть таким способом вищенаведені прикметники і дівслова 
в усіх відмінках і особах! 

Так само скорочуємо чу жом о в ні сл о в а: 118 .. 

.d f fадвох:ат, -сьu:ий, -ура, J аu:л.я,м,ація, -дJ: 
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апробата, / дефравдаціл, 7-.f. евідепціл, J. е.м,апци
паціл, f-/ дефіпіціл, / дефіцит, cr./ депозит,/. 
інстанція, r( к:опсу.мці.я, · гf= к:оису.мепт, ~ іпавrура
ці.я, 1/ V= іптеліrепція, -eurn,, п.J", х:оик:уренція, ~= 
'КООnерація,~ х:ооператива, ~ е'Ксnедиці.я, ~ е-кс
пропрі.яці.я, ~ = ек:спресі.я, ~ е1;;сnлуатаці.я, ~ 11:оn
сх:рипція, /субс11:рипці.я, r/. інвестиція, У ~к.он-· 
ференці.я, ~ -копфіс'Каmа, п/~ к:оп 'юrаці.я, J= к:оисе
-квепці.я, гГ -копсерватор, гfL г(" <: к:о1-tсерватиа.м, -ист~ 
/~ ·к:опсервапюрі.я, rt-: х:оНtсервативний, ---vл.І = еперІ'і.я, 

~~нерrійпий, -ого. 
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Ul~ І L ~о(___/'-- J/) J_ '-- ·,·7L/};._~_гlf/ 

/J~ ь і---- І/)') иr ~ '7 r J-,_ JA- ~ L ~. J 
C---w J_ ~ --._/) ,J ~ ~ гУ6 f - "' cJ6' І І> Lvv ~ 1//L/ 'L.:-

rL т ~ "' ~ re/' tJ 1-~ г ,.V'\ у . ;7J.-Л 1: у-' 
~J ~ г_~іь п_. t'-'JI d ~ cr'-1 d Uh ._у_ 

1 -:;&'lo У\-- f c_/l/- Jz! .. и<~ &//V ~ ~ L /V ~ ~ -

Ч. На наш(их) оч(ах) вироста(ють) но(ві) кадри енер(r)і(й)- . 
них, підприємч(ивих) та дjло(вих) rеу(п)ц(ів), мноща(ть)ся 
но(ві) н~ра(лш)иці m,a мага(з)ини. В"""то(ргі)влі бува(rоть) 
часто випа(дки), що ку(пе)ць .лtус(ить) дл.я забеа(пече)ння 
евоїх зо6ов'.яза1-tь cyn,p01nu св(о)го поитрагент(а) алож(ити) 
.я:кусь суму .ЯІ){; ·Іеавц(ію). Чуєш (гол)ос дзвона? Це (дзв)ін 
воскре(сін)ня гомо(н)ить 'Над rеістЩами) твоїх діт(ей). Дія(ль
н)ість, оберне(ну) па заспо(Rоє)ння потреб, на(з)иваємо го
(спо)да.рс(ьтеою). Треба ·при.зна(ти), ·що автор су:млін(н)о. ви
конав св( о )є за( в да )ни я, пере( й )шо( в )ши Іео(ро )т ко, але до
(Іеладно) цілу спра(ву). По(ч)утт.я на(ціона)ль(ної) (ч)ести 
сього_дпі розжар(ене) вище, ні.?Іс поли(не)6удь бува(ло). Оьо
годн~ заля заСl(да)нь має -уро(ч)ист(ий) вигля(д). Ra(s)Rи
ф(а)н(та)СJnиtt(ні) опо(віда)ння, в,_}:t'К(их) ді(й)с(н)ітпь пере-
мішана а ___ чудес(нпм) еле(ме )нт( ом). До пра( ці) в'-'Іео(мі)с(ії) 
запро(ше)но всіх уч(ених) краю. Праце(ю) на(з)иваеться де
.Яді:а в~прата людсмси.х {с)ил, умо(вих) і фіз(пчпих), дели:е 
напру(же)ння (т)іла, направле(не) до ося(гНf~)ня 1nіеї чи ін
ш( ої) (ц)іл(і). Кре(д)ито(вий) лист - це дуа1се вигі(дна) 
фо(р)ма башю(во )го Іер( ед)ит(у) іJлл ку(п)ців, .Я1fі від бува
(ють) дале(1еі) подо(ро)жі, особливо до чу(ж)их Іtра(їв) і не .... хо-
1t(уть) воз( ити) а"""со( бою) більш( ої) гот(і)вЩи). 

V. СR.ЛАДНІ С.11 О ВА 

Сн:ладні слова ск-орочуємо звичайно так, що з двох ча- 119. 
с.пп-І, з яrtих ск:ладається слово, першу частину зазна

чуємо більІІІ-менш .докладно, другу сн:орочуємо (початком, 
кінцем або голосним J{Ореня). І{оли другу частину СІеоро
чуємо Іеінцем або голосним кореня, тоді пишемо її над 
першою частиною. Часом скорочуємо обидві частини. 

' -~ ~ L " д·іловодспио, !с/-), 6лагос.ловеН/fl . .Я1 1/Jt~ благословить, 

t t ~ 
VI"' .fіювознавство, V'-' с у'КраїNознавство, с11 :; за'КО1-tодав-
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ство, t---r; 'Часопис, ;::;= скоропис, ~, рукопис, 7 . .літо
пис, vf'! Літоnисець,;· :>~cиmmenиc, r = cniвpoбim'1-tU1C1 
1, ~ в.ласпору'Чно, ~- хлібороб, ~ за~о·нопроект, efC: 
справоздавець, Js: віроісповідаин.я~ о/" са.мовизншtенн.я, 

z! = милосердя, v~tіжусобиц.я, of са~юстійніСJnь, 
~ .. великдень, ~: дорогоцін:н,ий, ~= одпоцільний, с~~~ 

закоподатиий, ~ ~ .міродатний, G-6 ~~ п.равдо~ивии·й, d= 
.маловарти·й, и-- доволі, ~ 'Н.ісепітпиця, /~ 'Кін,ецtJ-
'Кіnце.м і т. д. 

120. . t!:: шнальфабет, ~ ... а'Нm.ропологія, ~"'психологія, 
/J/ . д /' /б . ~ ф' . . . ,;_;- ~ арх~.мап pum., с- t/.'" ухгальrпер, -~.я, 

1 
. ~ ~з~о'tlо.м~.я, 

.,/( = юсrпифікаці.я, 2J. хро'Но.rюгі.я ,м/ ~.,. де.ли;'h~ратія, 
-m~ 1t'Ний, ~ ~ бюро'І{;'раті.я, -тичний, (;,t_/': vайдтс.ра-

г 

тіл, ~- 1<0C.AWnoлimu •ти й, r~. аІІМ/.ОСфера, А . фото-
графія і ~. д. 

121. Сюди належать скорочення, що їх пізнали ми в 105. (ско-
рочення голосним кореня~ 

</7'" правопис, _;:\ ~ рукопис, Z:"' .мапускрипт, ~"' 

L . ~ 

кпигозбір, ~-- телефо?-t, 6'-' = ci'tlo.JІcamь, ~ ; .лежодух, 

~ Q землетрус, ~~ лихоліm;т.я, ~; дJJpucвim., t.--1~ .лil

cmo?-toшa, 'J.G. "' водопад і т. д. 

ч. J о/ м 7 І 'J r d--. / n-~ У" ~; G ") /VI.;' 
~ z .l 2л- 7/J ~ (!. 7 гf. · GхІ с: И V'-~ и е1 
& viv t--- ~ F ~& 6 1 ?/1/и J J · -(J УІ f-.r 

...-'vJ) /?І G ~ пJJ",J У"' ZЛ ~ / ~~ Z../~ /:J . 

-і.; е.- r ~Z-- L- ~L-crr ?<., ruJ... • ..сл r Jt~ 
~fl L -і!:""' &va 0 і.. J~ ~~ ~ " z --t:'- CLt 
17~ иt/ :t, vuJl.., _,_ ~.k 'J,"' J_ rw~ v: 
/& /пІ L. ;W7-- :n J_ ~) J & -67 AG ~ ~-r е_,(· 
J'. fe 'k-J ' rt ..---.- ч_, Іе ~ е.- 1 ...е- n .-J <> и. (j Г иf" 
~""'w.І-'"'-
п .. Післ.я допо(в)і(ді) почаласІ> ди( сt\усін) наі) 3[ЩО(нопро)

єкт( ом), і в _,3n' я(зн:у) .з....,де.яJ;u.м.и внссс(ни:ш1) попраrт(ами) ви
(ни)І\:ЛИ зав:зя(ті) су(пере)чн·.н, .я1;і тяглись біЛІ>(Ш), 11.і:JІС дві 
го(д)ин(и). Відtе.іля бер(уть)ся пні і /tд; 1:х уживаємо до. т~о
(ре)ннн но(ннх) слів, 1nого вч(ить) нау(ю1) с.лuво(творе)ння. 
Са(мост)і(й)н(им) uapoiJ(O)l) або наці(~:ао) на(3)нває ·fщ,н,іш(нн) 
антро(по )географі.я вeлuJ;ff гру( пу) людства, 'ЩО має; сво(ї) 
рід(ні) при(І\)мет(и), .ЯJ~і u'я(жуть) її в_одн,у (ці)лість; це 
передовсі.л·t. вла(сна) т(ср)иторін, спіль(ні) питомі антро(по)
.тюt'і ч(ні) (р )ис(и), епі(льна) мо( ва), спі(льні) (іст)орич(ні) 
тра(ди)ці(ї), спі(.льнl} (по )л(i)nnt't(нl) нама(га)ння, спі(льна) 
пит(ома) н~у(JІьт)ура !і (r~ульт)ур(ні) прагнення, сюди нале
(жать) 'IJta'JI;OJІC пито(мі) етноло(г)іч(ні) (р)иси. 

§ 1 !). Ско})очуванІІя речень 
При дуже швидких промовах часом і найвправнітому 122. 

стенографові не під силу записати всіх слів промовця. 
В тан~их випадках радить собі стенограф зв.іІчайно так, що 
nропускав цілі слова, як:і в реченні не мають велююго зна
чення, без ЯІ{ИХ речення можна зрозуміти. До таких слів 
належать передовсім: часп{а 1le (якщо перечення вже раз 
зазначене), частю1 6, би, відносний і зворотний зай~ІеННИІ\:И, 
сполучнИІ{И, прий:меннИІеи. Сюди належать теж цілі звороти, 
ян:і із змісту речення самі насуваються на думку і які 
·можна зазначити рискою чи знаком рівняння (пор., 96., 
97.). . 

Приклади1): /V И---..- (t-) :r? _,-/ и__ '2- -j ~ ot !Uп (О) 
r~J !- ! /fot:.J V. ІJЛ ~- d> rv ~.; 1!jv-)u7oy ( z6/--' 

1) Слова, що їх можн-а б пропустити, зазначувмо в дужках. В прак
тиці треба в цьому місці ставити кому або лишити вільне місце. 
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