
   Віртуальна книжкова виставка  
          Мова-сповідь народна  

    9 листопада наша країна святкує День української писемності та 

мови. Це свято було започатковано Указом президента України № 

1241/97 від 6 листопада 1997-го. За православним календарем 9 

листопада вшановують пам’ять Преподобного Нестора-Літописця - 

послідовника Кирила і Мефодія. Вважається, що Нестор Літописець 

став прабатьком української писемної мови.  Давньою українською 

мовою написані козацькі державні документи й хроніки, створена 

самобутня художня писемність епох – від Івана Вишенського до 

Григорія Сковороди. Українці мають свою могутню класичну 

літературу, визнаних світом геніїв: Тараса Шевченка, Івана Франка, 

Лесю Українку, Михайла Коцюбинського, Василя Стефаника. 

  Також з 2000 року існує надзвичайно цікава традиція всеукраїнського 

масштабу – «радіо диктант». По Українському радіо у цей день 

проводять диктант, у якому можуть взяти учать всі бажаючі. Цього 

дня, це вже стало традицією, стартує Міжнародний конкурс знавців 

української мови імені Петра Яцика. Щорічна кількість учасників 

конкурсу – понад 5 мільйонів із багатьох країн світу.  

                                                      

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



81.411.1 

Б83 

Бортняк, А. А.  
 Ну що б, здавалося слова.: Бесіди про 

культуру української мови [Текст] / А. А. 

Бортняк. - К. : Український письменник, 1994. 

- 73 с. - 6200.00 крб. 

     Відомий  український поет Анатолій 

Бортняк протягом тривалого часу виступав у 

пресі з популярними бесідами про культуру мови. Ці бесіди 

склалися у книжку для тих, хто хоче вдосконалити свою мовну 

практику, прагне позбутися мовних похибок і вад.  

    Книжка буде корисна учням і вчителям, журналістам і лекторам, 

студентам і акторам, політичним діячам і початкуючим 

літераторам. 

 

81.411.1я7 

Г55 

Глущик, С. В.  
 Сучасні ділові папери [Текст] : навч. 

посібник / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. 

Шевчук. - 4-е вид., перероб. і доп. - К. : 

А.С.К., 2002. - 400 с. - ISBN 966-539-451-7 : 

10.68 грн. 

   У посібнику подаються основні ознаки офіційно-ділового стилю 

та розглядається писемна форма його реалізації – ділові папери. 

Наведено зразки документів, правила їх оформлення, завдання 

різного ступеня складності. Виклад основного матеріалу 

доповнюють словник ділової людини, правила орфографії та 

пунктуації в таблицях.  

     Для студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться 

діловим мовленням.  



 

81.411.1я7 

Г55 

Глущик, С. В.  
 Сучасні ділові папери [Текст] : Навч. 

посібник / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. 

Шевчук. - 4-е вид., перероб. і доп. - К. : 

А.С.К., 2008. - 400 с. - ISBN 978-966-539-533-

1  

 

    Перед сучасним українським суспільством, 

яке нарешті дістало можливість будувати самостійну державу, 

постало чимало проблем, що потребують нагального вирішення. 

Одна з них – впровадження української мови у всі сфери 

життєдіяльності держави: політику, економіку, науку, 

адміністрування, вищу школу, засоби масової комунікації тощо.  

Для цього потрібна відповідна література, яка могла б забезпечити 

належний рівень володіння українським діловим мовленням.  

    Даний посібник покликаний допомогти  в цьому студентам 

вищих та середніх навчальних закладів. Буде корисним для всіх, 

хто цікавиться діловим мовленням.  

 

81.411.1я7 

З-91 

Зубков, М. Г.  

 Сучасна українська ділова мова 
[Текст] : підручник / М.Г. Зубков. - Харкiв : 

Торсінг, 2004. - 448 с. - ISBN 966-670-351-3 

    Підручник містить характеристику 

функціональних стилів сучасної української 

літературної мови. Наведено типові зразки 

документів, їх класифікацію, складники й 

вимоги до укладання.  

    Для викладачів середньої та вищої школи, учнів, студентів, а 

також для всіх хто прагне грамотно і правильно укладати сучасні 

ділові папери.  

                                      



 

81.411.1я2 

З-91 

Зубков, М. Г.  
 Українська мова [Текст] : Універсальний 

довідник / М. Зубков. - 3-е вид., випр. та доп. - 

Харьків : ВД "Школа", 2007. - 496 с. - ISBN 966-

8114-55-8 

   Довідник є найновішим і найповнішим функціональним виданням 

такого роду. Розгляд змін у правописі, що сталися, відбуваються 

або очікуються, супроводжується науковим обґрунтуванням і 

коротким історичним коментарем.  

     У довіднику подано різні граматичні теми, лексичні узгодження, 

уживання літери ґ як у загальних, так і у власних назвах; наведено 

паралельні форми вживання фразеологізмів, сталих виразів з огляду 

на їх російські аналоги. Доречними є додатки: нормативні 

скорочення, імена по батькові, словнички типових мовних зворотів 

тощо.  

    Довідник розраховано на всіх, не байдужих до своєї грамотності.  

 

                 

 



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 

К30 

Кацавець, Р. С.  
 Українська мова: професійне 

спрямування [Текст] : Підручник / Р. С. 

Кацавець. - К. : ЦУЛ, 2007. - 256 с. - 

Бібліогр. с. 249. - ISBN 978-966-364-500-1 

    Підручник висвітлює теоретичний і 

практичний матеріал відповідно до чинної 

програми курсу української мови професійного спрямування. Він 

допоможе майбутнім фахівцям оволодіти навичками усної і 

писемної професійної мови, піднести загальний рівень мовної 

культури. Наголошується на особливостях усного мовлення, 

зокрема, засобах переконуючої комунікації. Подаються питання 

фонетики, лексикології, фразеології, морфології та пунктограми 

сучасної української мови. 

   Для студентів вищих навчальних закладів. Також стане у нагоді 

викладачам, аспірантам і всім, хто прагне вдосконалити знання з 

усної і писемної мови. 

 

                                                       

 
 

 

         



 

81.411.1 

К64 

Кононенко, П.   
 Феномен української мови. Генеза, 

проблеми, перспективи. Історична місія 

[Текст] : монографія / П. Кононенко, Т. 

Кононенко. - 2-е вид., доп. - К. : Наша наука і 

культура, 1999. - 168 с. - ISBN 966 9557518 

   У монографії розглядаються питання української мови як 

феномена з її ґенезою, етапами, проблемами, перспективами 

розвитку. Досліджується тернистий шлях української мови, але 

водночас – її шлях глибинного розвитку як в Україні, так і  за 

межами, її міжнародний авторитет, історичну місію. Людина – рід – 

нація – все людство; національна ідея й проблема державності – 

такі обшири буття української мови виявляють її силу й красу, міру 

духовності й суспільства. Для широкого кола читачів. 

4У(083) 

К90 

 Культура української мови [Текст] : довідник / 

С. Я. Єрмоленко, Н. Я. Дзюбишина-Мельник, К. В. 

Ленець та ін.; за ред. В. М. Русанівського. - К. : 

Либідь, 1990. - 304 с. 

   Культура мови як складова частина культури  і як одна з її форм – 

перша ознака загальної культури людини. Як привернути увагу до 

мовної поведінки особистості? Як виховати чуття слова? Довідник 

орієнтує читача на вибір правильного слововживання, засвоєння 

граматичних норм, містить складні випадки російсько-українського 

перекладу.  

   Для мовознавців, викладачів, учителів, студентів, працівників 

масової інформації, а також усіх тих, хто цікавиться питанням 

культури 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. 

   Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться тим, хто 

прагне ефективно використовувати мовний ресурс у всіх ділових 

ситуаціях. 

 

81.411.1я7 

М74 

Мозговий, В. І.  

 Українська мова у професійному 

спілкуванні. Модульний курс [Текст] : навч. 

посібник / В. І. Мозговий. - 2-е вид., перероб. й 

доп. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 

592 с. - ISBN 966-364-207-6 

Навчальний посібник складається з двох частин : перша частина 

(лекційний курс) передбачає теоретичне викладання матеріалу за 

модульним принципом; друга (практичний курс) містить коротке 

викладання курсу в таблицях, вправи і завдання, методичні поради 

щодо перекладу професійних текстів, а також контрольні тести для 

кожного  модуля. Курс розроблений з урахування новітніх 

тенденцій Болонського процесу. 



 

81.411.1 

О36 

Огієнко, І.  (Митрополит Іларіон ).  

 Історія української літературної 

мови [Текст] / І. Огієнко ; упоряд. авт. 

іст.-біогр. нарису і приміток  М.С. 

Тимощик. - К. : Либідь, 1995. - 296 с. - 

(Літературні пам'ятки України). 

   Фундаментальна праця визначного діяча українського 

відродження Івана Огієнка, що вперше видається у нашій державі 

(написана 1949 р.), цінна тим, що в стислій , доступній формі 

оглядає тисячолітній період української літературної мови, 

«тернисту й круту дорогу» її розвитку.  

   Основні етапи розвитку мови – від княжої доби до наших днів – 

автор розглядає крізь призму різноманітних історичних факторів 

ролі окремих письменників ( від І.Котляревського, 

М.Максимовича, Т Шевченка, П.Куліша до А.Кримського, Є 

Тимченка, М.Рильського) в удосконаленні літературної мови, 

докладно з’ясовує, яких негативних наслідків завдали процесові 

творення літературної мови репресії цензурних відомств царської 

Росії та політика партійно-більшовистського терору проти 

українського відродження в 20 – 30 –х роках 20ст.   

   Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, учителів, 

учнів загальноосвітніх шкіл, усіх, хто цікавиться вітчизняною 

культурою, джерелами духовності українського народу.  

                          



 

81.411.1я7 

П12 

Пазяк, О. М.  

 Українська мова і культура мовлення 

[Текст] : навч. посібник / О.М. Пазяк, Г.Г. Кисіль. 

- К. : Вища шк., 1995. - 239 с. 

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. 

Для студентів вищих навчальних закладів. Буде корисний учителям 

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

самостійно.  

 

 

81.411.1я7 

П16 

Панько, Т. І.  
 Українське термінознавство [Текст] : 

підручник / Т. І. Панько, І. М. Кочан, Г. П. 

Мацюк. - Львів : Світ, 1994. - 216 с. 

    Пропонований підручник – перший в українському 

термінознавстві  - відтворює шлях розвитку української 

термінології та становлення науки про неї. Йдеться про 

формування терміносистем, їх розбудову, місце терміна у 

науковому контексті й за його межами. 

   Для студентів, аспірантів, учителів, наукових працівників, усіх 

тих, кого хвилює інтелектуальний розвиток рідної 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 

С32 

Сербенська, О. А.  
 Культура усного мовлення: практикум 

[Текст] : навч. посібник / О. А. Сербенська. - К. : 

Центр навчальної літератури, 2004. - 216 с. - 

ISBN 966-8568-10-9 

  У практикумі подано перелік важливих для засвоєння курсу тем, 

список літератури, завдання, вправи, тексти, а також інші 

матеріали, опрацювання яких сприятиме підвищенню рівня 

лінгвістичної грамотності, культури мовлення.  



 

81.411.1я7 

У45 

 Українська мова за професійним 

спрямуванням: Практикум [Текст] : Навч. 

посібник / Т. В. Симоненко, Г. В. Чорновол, Н. 

П. Руденко ; За ред. : Т. В. Симоненко. - К. : 

Академія, 2010. - 272 с. - (Альма-матер). - 

ISBN 978-966-580-291-4 

Навчальний посібник побудовано відповідно до сучасних 

концепцій викладання української мови за професійним 

спрямуванням та ділової української мови. У ньому розглянуто 

особливості культури ділового мовлення, орфоепічні, акцентуаційні 

словотворні,лексикологічні, морфологічні норми у професійному 

мовленні, фахову термінологію, мовний етикет у діловому 

спілкуванні, а також теоретичні питання сучасної орфографії, 

пунктуації і документознавства. 

Для студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто прагне 

збагатити свою мовленнєву культуру. 

 

                                

 

 



 

81.411.1я2 

У45 

 Українська мова [Текст] : енциклопедія / 

Редкол.: В. М. Русанівський та ін. - 2-е вид., 

випр. і доп. - Електрон. текстові дан. - К. : 

Українська енциклопедія, 2004. - 824 с.- ISBN 

966-7492-19-2 

    В енциклопедії на основі досягнень 

сучасного мовознавства подано відомості про українську мову та 

українське мовознавство. В ній розкрито термінологічні одиниці, 

номенклатурні одиниці, розглянуто різні аспекти опису української 

мови, вміщено основні поняття загального мовознавства.  Багато 

статей присвячено мовознавцям, письменникам, які зробили 

істотний внесок у розвиток української мови, філологічні науки 

тощо. В низці статей ідеться про установи та організації, друковані 

органи, які ведуть дослідження і пропаганду української мови.  

   Видання друге, виправлене і доповнене. Книга містить 1935 

статей, карту, ілюстрований м матеріал і таблиці. Розрахована як на 

філологів, так і на широке коло читачів. 

 

          



 

81.411.1 

Ш37 

Шевчук, С. В.  

 Ділове мовлення для державних 

службовців [Текст] / С. В. Шевчук. - К. : 

Літера, 2004. - 400 с. - ISBN 966-7543-41-2 

Мета пропонованої книги – допомогти 

державним службовцям досконало оволодіти 

українською літературною мовою, піднести рівень культури усного 

й писемного мовлення, а також набути навичок укладання 

конкретних документів. Видання підготовлено відповідно до 

Національного стандарту України « Державна уніфікована система 

документації» ДСТУ 4163-2003. Послідовно й дохідливо викладено 

теоретичний матеріал , який знайомить з мовними нормами 

офіційно-ділового стилю, подано зразки організаційних, довідково-

інформаційних, обліково-фінансових та інших документів. 

Особливу увагу приділено усному діловому спілкуванню.  

Книга стане у пригоді всім , хто не байдужий до української мови й 

охоче оволодіти мистецтвом ділового спілкування. 

 

 

 



 

81.411.1я7 

Ш37 

Шевчук, С. В.  
 Українське ділове мовлення [Текст] : 

навч. посібник / С.В. Шевчук. - 3-є вид., перероб. 

й доп. . - К. : Літера, 2001. - 480 с. - ISBN 966-

7543-05-6 

Посібник містить відомості про стилі сучасної української 

літературної мови, зокрема офіційно-діловий. Наведено 

класифікацію ділових паперів та вимоги до їх складання, зразки 

оформлення різних видів документів, а також пов'язаний з темою 

теоретичний матеріал із сучасної української мови. Система вправ і 

завдань має  на меті як набуття студентами навичок складання 

різних ділових паперів, так і закріплення знань з мови. Для 

студентів вищих закладів освіти, а також для учнів ліцеїв, гімназій, 

учителів шкіл. Стане у пригоді працівникам 

організацій та установ.  

 

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.  
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