
Велика буква і лапки у власних назвах 

З великої літери пишуться: 

- Імена, по батькові, прізвища, прізвиська, псевдоніми, назви божеств і міфологічних істот, 

дійових осіб, клички свійських тварин: Тарас Григорович Шевченко, Ярослав Мудрий, Леся Українка 

(Лариса Петрівна Косач), бог Ярило, Кий, Мура, Рябка, Русалка, Мавка. 

- Назви держав, неофіційні назви: Україна, Республіка В’єтнам, Королівство Бельгія, Південно-

Африканська Республіка, Сумщина, Галичина, Забужжя, Придніпров’я. 

- Назви найвищих державних, урядових і міжнародних установ і посад: Верховна Рада України, 

Кабінет Міністрів України, Конституційний Суд України, Організація Об’єднаних Націй, Рада 

Безпеки, Президент України, Президент США. 

- Географічні та астрономічні назви (крім родових понять): комета Галлея, сузір’я Чумацький 

Шлях, гори Карпати, мис Челюскін, Кавказький хребет, Кривий Ріг, вулиця Ярославів Вал. 

Зверніть увагу! З малої літери пишуться: 

- слова, утворені від власних особових імен, прізвищ чи інших назв, ужиті в загальному 

значенні: донжуан (спокусник), обломов (ледар, нероба), рентген (назва апарата), френч (назва одягу), 

іван-чай (рослина); 

- власні імена у формі множини в підкреслено негативному плані: сибіри, магадани, соловки 

(концтабори); герострати, гітлери, юди (зрадники). 

З великої літери пишеться тільки перше слово: 

- У назвах державних, партійних, громадських, профспілкових установ як України, так й інших 

держав, міністерств України, навчальних закладів, договорів, угод: Збройні сили України, Народний рух 

України, Міністерство науки і освіти України, Київський національний університет будівництва і 

архітектури, Харківський тракторний завод, Гельсінська спілка. 

- У назвах країв, областей, районів: Хабаровський край, Київська область, Обухівський район, 

Солом’янський район. 

- У назвах історичних епох, подій, знаменних дат, релігійних свят: Римська імперія, Вітчизняна 

війна, Новий рік, Великий піст, Зелені свята, День учителя. 

-У назвах пам’яток архітектури, храмів, фортець: Києво-Печерська лавра, Стара фортеця. 

-У назвах орденів, відзнак, що складаються з кількох слів (крім родових): орден Дружби народів, 

орден Почесного легіону. 

Якщо така назва береться в лапки, то теж із великої букви пишеться тільки перше слово та власне 

ім’я, що входить до складу назви: медаль «За бойові заслуги», орден «Мати-героїня». 

Назви посад, звань, учених ступенів тощо пишуться з малої літери: ректор, народний артист 

України, доктор наук. 

Зверніть увагу! Історичні події, поняття, назви яких стали загальними, пишуться з малої 

літери: громадянська війна, радянська влада, середньовіччя, трипільська культура, античний світ. 

З великої літери пишуться прикметники, утворені від власних особових імен: 

- за допомогою суфіксів -ів-, -їв-, -ов-, -ев-, -ин-, -їн- у значенні належності чогось цій 

особі: Іринині діти, Сосюрина лірика, Грінченків словник, Франкове слово. 

- за допомогою суфіксів -івськ-, -евськ-, -инськ-, -інськ- у значенні «імені, пам’яті 

когось»: Шевченківська премія – на честь Шевченка (але шевченківська поезія), Франківські читання – 

на честь Франка (але франківські рукописи). 

Зверніть увагу! 

- Терміни і фразеологічні сполучення пишуться з малої літери: піфагорова теорема, рентгенівські 

промені, ахіллесова п’ята, антонів огонь. 

- Великими буквами пишуться також абревіатури, утворені з початкових букв власних і загальних 

імен: АТС, ЗАГС, ТЕЦ. 



- Назви книжок, газет, кінофільмів, заводів, кораблів, аеропортів, санаторіїв, магазинів, станцій 

метро тощо беремо в лапки. 

НАПРИКЛАД: журнал “Стежка”, цукерки “Червоний мак”, завод “Арсенал”, літак “Мрія”, готель 

“Турист”, станція метро «Привокзальна» (але станція Сухачівка). 

Зверніть увагу! 

З великої букви, але без лапок пишемо назви культових книг: Біблія, Євангеліє, Псалтир, Коран, а також 

назви таких релігійних понять, як Бог, Божа Матір, Син Божий, Святий Дух (але бог Перун і т. ін.). 

 

 

 

 


