
Наукова бібліотека НУ «Запорізька політехніка» разом із викладачами-
ентузіастами кафедри українознавства та загальної мовної підготовки 
розпочала мовознавчі студії «Територія слова» 

До Міжнародного дня рідної мови, 22 лютого, на платформі Google Meet 
відбулася перша онлайн-зустріч учасників мовознавчих студій «Територія слова». 
Головною метою організаторів стало бажання допомогти працівникам нашого 
вишу підвищити рівень знань з української літературної мови, її норм, поліпшити 
грамотність в оформлюванні ділових паперів, написанні наукових праць, 
допомогти у поповненні лексичного запасу та у вільному володінні мовою. 

Перша зустріч відбулася за участю доцента кафедри українознавства та 
загальної мовної підготовки,  кандидата філологічних наук Ірини Воронюк. 
Модератором заходу була завідувачка сектору бібліотеки Наталія Федько. Серед 
відвідувачів - співробітники кафедр обладнання та технологій зварювального 
виробництва; композиційних матеріалів, хімії та технологій; електроприводу та 
автоматизації промислових установок; охорони праці та навколишнього 
середовища; українознавства та загальної мовної підготовки; наукової бібліотеки 
тощо. 

Під час онлайн-зустрічі відвідувачі почули про цікавинки, на які багата 
українська мова, ознайомилися з новою редакцією українського правопису. Пані 
Ірина акцентувала увагу слухачів на змінах, які  можна умовно поділити на дві 
великі групи: власне зміни у написанні слів (без варіантів) і варіантні доповнення 
до чинної норми. Тож учасники онлайн-зустрічі тепер знають, як правильно 
написати слова конвеєр, проєкт, траєкторія; чому власні назви Текерей, Дікенс та 
інші, подібні до них, треба писати без подвоєння приголосних; чому пів хвилини, 
пів Києва, пів аркуша треба писати окремо, а півколо, півкуля, південь разом. Як 
правильно написати слова з першим іншомовним компонентом флеш-,  нано-, 
макро-, мікро-, бліц-, екс-, віце- та іншими. Наприклад, такі слова, як: вебсайт, 
флешінтерв’ю, нанокомп’ютер, макромолекула, топменеджер, мікрохвилі (але: 
мікро-ЕОМ) та інші. Також дізналися, що у написанні слів лауреат/лавреат, 
кафедра/катедра, ефір/етер та деяких інших слів допускається правописна 
варіантність. Варіативний правопис мають також і певні іменники в родовому 
відмінку: гідності/гідности, незалежності/незалежности, радості/радости та ін. 
Про це та багато іншого дізналися учасники мовознавчих студій. 

 



З матеріалами, використаними під час першої зустрічі, можна 
ознайомитися, завітавши до бібліотеки (зала мистецтвознавчої літератури,  
ауд. 516). Також всі охочі можуть записатися на подальші заняття, які 
відбуватимуться поки що раз на місяць в онлайн-форматі, отримати необхідну 
інформацію  за телефонами: (061) 7-698-616,  (061) 7-698-466. Надалі 
сподіваємося на офлайн-зустрічі, за якими всі вже дуже скучили. Плануємо 
зустрітися наприкінці березня. Конкретну дату буде оголошено пізніше. 

Тож завітайте до нас! Підвищуйте свій рівень знань з української мови, 
тренуйтеся вільно володіти нею!  

 

Наталія Федько, 
завідувач сектору наукової бібліотеки 

НУ «Запорізька політехніка» 

 

 


