
Віртуальна книжкова виставка 
Мова – своєрідний генетичний код    
нації. 

Щороку 21 лютого відзначається Міжнародний день рідної 

мови. Свято встановлене у листопаді 1999 року на сесії Генеральної 

конференції Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і 

культури (ЮНЕСКО) з метою підтримки багатомовності, мовного 

та культурного різноманіття. 

Збереження багатомовності дає можливість зберегти не тільки 

унікальний погляд на нашу тисячолітню історію і культуру, але й 

виробити певний алгоритм у сфері взаєморозуміння і людяності, які 

все ще продовжують зберігати в собі ряд проблем, вирішення яких 

видається складним завданням. 

Загалом у світі нараховують 6 000 живих мов, кожна з яких має 

свою особливу будову, притаманні лише їй ознаки. Мовні 

конструкції не є статичними, їх формування відбувається в 

контексті розвитку спільноти. Рідна мова для кожної людини є 

важливим елементом культурної свідомості. Вона накопичує 

традиції й досвід попередніх поколінь і дозволяє передати їх 

нащадкам. Це своєрідний генетичний код народу, який дозволяє 

зберегти культурну ідентичність та традиції, відчути приналежність 

до певної національної спільноти. Без своєї мови, своєї самобутньої 

культури немає народу. 

Запрошуємо переглянути віртуальну книжкову виставку «Мова 

– своєрідний генетичний код    нації» , яку підготували працівники 

абонементу №1 бібліотеки ЦНТУ. 

 

 

                      
 



 

81.411.1я7 

Б40 

Безпояско, О. К.  

 Граматика української мови : 

Морфологія [Текст] : навч. посіб. / О. К. 

Безпояско, К. Г. Городенська, В. М. 

Русанівський. - К. : Либідь, 1993. - 336 с.  

     

     У підручнику аналізуються теоретичні 

питання  граматики з огляду на нові теоретичні здобутки 

українського мовознавства та сучасні продуктивні мовознавчі ідеї.    

Системно викладено теоретичний курс морфології сучасної 

української мови, а також розглянуто всі основні явища іменної та 

дієслівної словозміни. По-новому висвітлено принципові 

теоретичні питання: класифікацію частин мови, функції основних 

граматичних категорій, розвиток граматичних значень певних 

класів слів тощо.  

   Для студентів філологічних факультетів ВНЗ. 

 

               

 

 



 

81.411.1я2 

Г61 

Головащук, С. І.  

 Українське літературне слововживання 

[Текст] : словник-довідник / С. І. Головащук. - 

К. : Вища шк., 1995. – 319с. 

    Поряд з такими важливими питаннями 

культури мови, як оволодіння правилами граматики, правопису, 

вимови й наголошення, величезне значення має також вивчення й 

правильне використання мовних засобів вираження думки залежно 

від мети й змісту висловлювання. Правильність мови – це 

насамперед дотримання тих літературних норм, які є усталеним 

зразком, еталоном для носіїв цієї мови.  

В словнику розглядаються складні випадки українського 

літературного слововживання. Подано стислі поради, які саме слова 

чи словосполучення найдоцільніше вживати для передачі 

потрібного змісту, зроблено певні спостереження щодо 

неправильного або небажаного, невдалого використання тих або 

тих слів у певних значеннях. У додатку вміщено список власних 

імен людей. 

Для студентів і викладачів ВНЗ, учителів шкіл, перекладачів, 

літературних працівників редакцій і видавництв, радіо і 

телекоментаторів та ін.. 

                                   



 

811.161.2(075.8) 

Г83 

Гриджук, О. Є.  
 Українська мова за професійним 

спрямуванням у таблицях і схемах 

[Текст] : навч. посіб. / О. Є. Гриджук. - 

2-е вид., випр. і доп. - Львiв : Магнолія 

2006, 2017. - 240 с. - ISBN 978-966-

1518-45-1  

        

На сучасному етапі становлення і функціонування української 

мови як державної значною мірою залежить від рівня оволодіння 

носіями мови практичними навичками використання мовних 

засобів залежно від мети і характеру спілкування. Утвердження 

української мови у всіх сферах людської життєдіяльності, бажання 

мовців спілкуватися саме цією мовою, а також півень її вивчення 

пересічним громадянином визначають статус української мови як 

державної.  

У навчальному посібнику у формі схем і таблиць розкрито 

зміст основних понять української мови, зокрема подачі відомості 

про мову та мовлення, функції мови, правопис, лексичний склад 

української мови, стильову диференціацію української мови, 

особливу увагу зосереджено на науковому та офіційно-діловому 

стилях. Докладно описані різні види наукового тексту та правила 

опису бібліографічних джерел. Подано завдання для самостійної 

роботи.  

Для студентів, аспірантів, викладачів вищих технічних 

навчальних закладів, працівників лісогосподарського та 

лісопромислового комплексу, усіх, хто прагне підвищити рівень 

професійного мовлення. 

 



 

81.411.1я7 

І-90 

 Історія української мови [Текст] : 

хрестоматія / упоряд. : С. Я. Єрмоленко, 

А. К. Мойсеєнко. - К. : Либідь, 1996. –  

288 с. - 6.86 грн. 

      

 

       Історія української мови, що 

впродовж тривалого періоду не знаходила належного наукового 

висвітлення і неодноразово фальсифікувалась, нарешті стає 

предметом неупередженої уваги не лише фахівців, а й широкого 

читацького загалу. 

Пропонована хрестоматія – перша спроба представити 

широкий спектр поглядів видатних учених на проблеми 

походження та розвитку нашої мови. Перевагу надано працям 20-30 

–х років, які фактично донедавна були забороненими.  

Серед авторів – видатні українські вчені-мовознавці із світовим 

ім’ям: А. Кримський, Є.Тимченко,  С. Смаль-Стоцький, І. Огієнко, 

Ю. Шевельов, О. Горбач та ін.. 

Для студентів філологічних факультетів вищих навчальних 

закладів. 

                     



 

81.411.1я7 

К75 

Кочан, І. М.  

 Культура рідної мови. Збірник 

вправ і завдань. [Текст] : навч. посібник / 

І. М. Кочан, А. С. Токарська. - Львів : Світ, 

1996. - 231 с.  

 

   Автори посібника зробили сміливий крок, 

поєднавши два предмети – культуру мови та стилістику. Вони 

зосередили увагу на мовній нормі й провели її через різні стилі, що  

    Сприяє виділенню повних особливостей стилів і фіксації тих чи 

інших нормативних варіантів кожного стилю зокрема. 

     Розділи, окрім вправ, розташованих у логічній 

послідовності,містять «підказки»,висловлювання видатних діячів 

науки та культури про мову. 

    На основі шкільної та вузівської програм з української мови 

розглянуто вузлові проблеми, пов'язані з культурою мовлення. 

Особливу увагу звернено на складнощі в усному та писемному 

мовленні. Крім відомостей з орфоепії, орфографії, граматики та 

пунктуації подаються пояснення до деяких складних стилістичних 

явищ української мови, з якими стикаються мовники.  

     Для студентів вищих навчальних закладів. Буде корисний 

учителям та учням шкіл, абітурієнтам і тим, хто вивчає українську 

мову самостійно. 

 
 
 

                        
 



 
 
81.411.1я7 

М22 

Мамрак, А. В.  

 Українське документування: мова 

та стиль [Текст] : навч. посібник / А. В. 

Мамрак. - 3-є вид. - К. : Центр навчальної 

літератури, 2004. - 364 с. - ISBN 966-8365-

36-4 :  

 

У навчальному посібнику подано відомості про мовні 

особливості українського документування, наводяться зразки 

основних службових документів, визначається розташування їх 

реквізитів за табулятором, пропонується комплекс вправ для 

практичних занять та самостійної роботи.  

Навчальний посібник адресовано студентам вищих навчальних 

закладів і коледжів. Матеріали посібника можуть бути використані 

іноземними студентами , а також учнями середніх шкіл у процесі 

оволодіння особливостями ділової української мови. 

 

 

                



 

 

81.411.1я7 

М36 

Мацько, Л. І.  

 Культура української фахової мови 

[Текст] : Навч. посібник / Л. І. Мацько, Л. В. 

Кравець. - К. : Академія, 2007. - 360 с. - 

(Альма-матер). - ISBN 978-966-580-230-3  

      

    Навчальний посібник створено 

відповідно до сучасних концепцій викладання української мови за 

професійним спрямуванням і зорієнтовано на формування у 

студентів мовно-комунікативних компетенцій.  

Особливу увагу приділено культурі публічного виступу, 

діалогу, етиці мовного і професійного спілкування. Кожен, хто 

прагне досягти успіху, створити себе, неодмінно має володіти 

культурою мовлення, тобто навчитися дотримуватись усталених 

норм усної і писемної форм літературної мови, використовувати усі 

її виражальні засоби залежно від стилю, жанру, типу. 

Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться тим, 

хто прагне ефективно використовувати мовний ресурс у всіх 

ділових ситуаціях. 

 

                    



 

81.411.1я2 
О70 

 Орфоепічний словник української 

мови [Текст] : в 2 т., Т. 1 / укл. : М. М. 

Пещак. - К. : Довіра, 2001. - 955 с. - ISBN 

966-507-109-6  

 

 

Орфоепічний словник української мови – принципово нова 

лексикографічна праця, яка належить до категорії 

фундаментальних академічних словників.  

Публікується у двох томах загальним обсягом 1871 сторінки: 

перший том – 954, другий-917ст. 

Словник подає максимально простий і доступний для 

нефахового користувача опис фонетичних особливостей голосних 

та приголосних звуків у межах слова, який відповідає сучасній 

літературній нормі, пропонує пояснення варіативності вимови та 

наголошування, а також орфоепічних умов, що виникають в усному 

спілкуванні. 

Орфоепічний словник буде корисним як джерело досліджень 

сучасної української літературної мови для наукових працівників, 

викладачів і студентів ВНЗ, а також учителів, учнів, дикторів радіо 

і телебачення, акторів театру і кіно,адміністративних працівників, 

усіх шанувальників української мови. 

 

 

 

 



 

81.411.1 

П32 

Півторак, Г.   

 Українці: звідки ми і наша мова 

[Текст] / Г. Півторак ; АН України, Ін-т 

мовознавства ім. О.О. Потебні. - К. : Наук. 

думка, 1993. - 200 с.  

   

У  монографії розглядаються джерела мовно-історичних 

відомостей про наше минуле і на цій науковій базі популярно 

розповідається про найдавніших мешканців на території сучасної 

України, про походження слов’ян, перші слов’янські племена й 

ранньослов’янські культури, роль скіфів у нашій історії, 

формування південноруських союзів племен як етнічної основи 

українського народу, виникнення найважливіших діалектних рис , 

що стали характерними особливостями української мови. 

Аналізуються мовні особливості давньоруської літератури. 

Для найширшого кола читачів, зацікавлених походженням 

українського народу та історією української мови. 

 

                                       

 



 

 

81.411.1я7 
С91 
 Сучасна українська мова [Текст] 

: підручник / О. Д. Пономарев, В. В. 

Різун, Л. Ю. Шевченко та ін.; ред. : О. 

Д. Пономарев. - 2-е вид., перероб. - К. : 

Либідь, 2001. - 400 с.  

    

У підручнику розглядаються питання фонетики, вимови, 

графіки, лексикології, фразеології, лексикографії, словотвору та 

морфології сучасної української літературної мови.  

Подаються відомості з діалектології та загального 

мовознавства. Міститься опис синтаксичних особливостей 

побудови словосполучень і речень. Окремі розділи присвячені 

проблемам формування одиниць зв’язного мовлення та основам 

пунктуації.  

Для студентів гуманітарних факультетів ВНЗ. 

 

                               

 



 

81.411.1я7 
С91 
 Сучасна українська літературна 

мова [Текст] : підручник / А.П. 

Грищенко, Л.І. Мацько, М.Я. Плющ та 

ін. - К. : Вища шк., 1993. - 366 с.  

     

 

 

Історія української мови переконливо оказала, що цей 

неоціненний скарб народу, найперша ознака його ідентичності у 

колі інших народів, джерело духовності в найширшому розумінні. 

Цього поняття потребує такого ж дбайливого ставлення і захисту, 

як земля, вода, повітря і, нарешті, саме людина. 

У підручнику відповідно до програми курсу «Сучасна 

українська літературна мова» висвітлено основні закономірності 

функціонування фонологічної і фонетичної систем української 

мови, проаналізовано відповідно до сучасних наукових принципів 

питання лексикології, фразеології та лексикографії, описано 

словотвірну та морфологічну системи української мови.  

Для студентів педінститутів, які навчаються із спеціальності 

«Українська мова і література». 

 

                        



 

81.411.1я7 
У45 
 Українська мова: практикум 

[Текст] : навч. посібник / О. М. Пазяк [та 

ін.]. - 2-е вид., стереотип. - К. : Либідь, 

2001. - 384 с.  

     

 

У посібнику розглядаються складні питання основних розділів 

програми з української мови -  лексикології, лексикографії, 

фразеології, фонетики, орфографії та пунктуації.  

Для глибшого засвоєння теоретичного матеріалу подаються 

вправи – практичні завдання, що допоможуть студентам на 

семінарських заняттях.  

Для студентів гуманітарних спеціальностей ВНЗ. 

 

 

            

 

 



 

81.411.1я7 
Ш67 
Шкуратяна, Н. Г.  
 Сучасна українська літературна 

мова. Модульний курс [Текст] : навч. 

посібник / Н. Г. Шкуратяна, С. В. 

Шевчук. - К. : Вища шк., 2007. - 823 с. - 

ISBN 978-966-642-382-8  

    

 

Містить теоретичний і практичний матеріал курсу сучасної 

української літературної мови , структурований за відповідними 

блоками. У теоретичних блоках докладно висвітлено розділи курсу; 

практичні охоплюють вправи для поточного контролю, запитання і 

завдання для самоконтролю та завдання для модульного 

контролю. 

Для студентів нефілологічних спеціальностей вищих 

навчальних закладів. 

 

                        



Бібліотека Центральноукраїнського  Національного 

Технічного Університету 

Віртуальна виставка 

«Мова – своєрідний генетичний код нації.» 

 

Укладачі:  провідний бібліотекар Мірошнікова І.О., бібліотекар 

1 кат. Сідорук Л.І. 

Розрахована  на студентів, викладачів та всіх, хто бажає 

удосконалити свої пізнання в українській мові. 

Кількість представлених експонатів: 13 документів. 

Дата укладання:  02.02.2021 

 


