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NEW AND UPDATED DIRECTLY WORDS 
AND THEIR MEANING (DICTIONARY MATERIALS) 
IN THE CONTEXT OF CURRENT NEW DICTIONARY 

In the article the factors of creation of dictionary materials of the new and updated directly 
words and values are grounded, basic principles of vocabulary drafting in particular: 
setting of materials, sources, principles of selection and treatment of material, temporal 
lexicographic line interpretation are analysed.

Key words: lexicography, new and updated directly words, drafting principles, vocabulary 
materials. 

ÃÓ‚Ì‡ ÏÓÁ‡øÍ‡

ВІД РІЗДВА ХРИСТОВОГО

У публікаціях на різдвяну тематику трапляються вживання до Різдва Христова, 
від Різдва Христова, крім Різдва Христова і под., у яких використано форму 
Христова подібно до російської мови, пор.: от Рождества Христова, до Рож-
дества Христова.
В українській назві свята Різдво Христове форма Христове – це форма серед-
нього роду присвійного прикметника, утворена від імені Христос. Як відомо, у 
непрямих відмінках присвійні (короткі) прикметники мають закінчення повних 
прикметників, тобто -ого (родовий відм.), -ому (давальний і місцевий відм.), 
пор.: батьків – батькового, батьковому і т.д.; Петрове – Петрового, Петровому і 
т.д. Тому й форму середнього роду присвійного прикметника Христове потрібно 
відмінювати як повні прикметники середнього-чоловічого роду, а саме: Різдво 
Христове – Різдва Христового, Різдву Христовому, Різдвом Христовим.

Отже, в українській мові правильно вживати до Різдва Христового, від Різд-
ва Христового.

Катерина Городенська


