
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63.32 Ук 
О-36 
 Огієнко І. Історія української літературної мови / І. 
Огієнко. –  К. : Либідь, 1995. – 294 с. 
 
 Праця визначного діяча українського відродження Івана Огієнка, що 
вперше видається у нашій державі (написана 1949 р.),  в стислій, 
доступній формі оглядає тисячолітній період української літературної 
мови,основні етапи розвитку мови — від княжої доби до наших днів.  
 Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, учителів, 
учнів загальноосвітніх шкіл, усіх, хто цікавиться вітчизняною 
культурою, джерелами духовності українського народу. 
 

 
81.2 Ук 
Б 484 
 Берегова Г. Д. Українська мова за професійним 
спрямуванням 
 / Г. Д. Берегова. – Херсон : Олді-плюс, 2011. – 340 с. 
 



 Пропонований посібник призначений для студентів спеціальностей 
«Водні біоресурси та аквакультура» та «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване природокористування» 
аграрних закладів вищої освіти. Кожен модуль розподілено на окремі 
теми, які доповнюються завданнями, запитаннями та тестами для 
самоконтролю. 
 

 
81.2 Ук 
У-84 
 Утевська П. Невмирущі знаки / П. Утевська. – 2-ге вид. 
– К. : Веселка, 1976. – 264 с. 
 
  Книжка Паоли Утевської розповідає про народження писемних 
знаків у різних народів земної кулі. Це, друге, видання письменниця 
доповнила новими цікавими матеріалами. 

 
 

81.2 Ук 
Р-49 



 Різник М. Г. Письмо і шрифт : навч. посіб. / М. Г. 
Різник ; за ред. В. І. Касіяна. – К. : Вища шк., 1978. – 152 с. 
 
 У посібнику описано розвиток письма від первісних – 
піктографічних – його форм до сучасних абеткових, розглянуто основні 
системи неалфавітних форм письма та алфавітні, що виникли на ґрунті 
давньогрецького письма, тобто слов`янське кириличне й латинське 
письмо народів Заходу. 
     
 

 
 
81.2 Ук 
Б-61 
 Білецький А. О. Про мову і мовознавство : навч. посіб.   
/ А. О. Білецький. – К. : АртЕк, 1996. – 224 с. 
 
 У посібнику в доступній для широкого читача, жвавій і цікавій 
формі викладено основне коло проблем загального мовознавства: мова як 
знакова система і її відмінність від інших знакових систем, походження 
людської мови, й мислення, мови й суспільства, мови й культури, 
класифікація мов, систем письма тощо. Чільне місце в ілюстраціях та 
обговоренні теоретичних проблем посідає українська мова, адже вперше 
працю такого роду адресовано безпосередньо україномовному читачеві.  
    Книжка зацікавить студентів гуманітарних факультетів 
університетів та педінститутів, фахівців філологів, викладачів, а 
також усіх, хто серйозно цікавиться мовними проблемами. 

 



 
 
81.2 Ук 
Т 48 
 Ткаченко О. Українська мова і мовне життя світу / 
О.Ткаченко. –  
К. : ТОВ "Спалах", 2004. – 272 с. 
 
 Працю присвячено розвиткові й сучасному станові української мови 
в усіх труднощах її становлення, що дістають всебічне висвітлення 
(географічне, історичне, соціолінгвістичне, культурологічне тощо) в 
зіставленні з відповідними ситуаціями інших мов світу. 
 Написана в популярній формі книга призначається всім 
шанувальникам української мови, насамперед представникам суспільних 
наук. 
 

 
 
81.2 Ук 
К-21   



 Караванський С. Пошук українського слова, або 
боротьба за національне "я" / С. Караванський.  – К. : 
Академія, 2001. – 240 с. 
 
 "Пошук українського слова..." — цикл популярних бесід про лексику 
нашої мови, розрахований стати у пригоді шукачам якісного українського 
слова. Він знайомить з найтиповішими помилками зрусифікованого 
українського мовлення. Заразом накреслює напрями вживання самобутніх 
українських словотворчих моделей, творення конкурентоздатної 
української термінології.   
 Адресовано шанувальникам українського слова та всім небайдужим 
до долі української мови в Україні. 
 
 

 
 
81.2 Ук 
К-56  
 Ковалик І. Питання українського і слов`янського 
мовознавства : вибрані праці / І. Ковалик. – Львів ; Івано-
Франківськ, 2008. – 496 с. 
 
 Книга містить дослідження І.І. Ковалика в галузі граматики, 
фонетики і фонології, лексикології і лексикографії, лінгвостилістики, 
діалектології та історії української мови, які відображають широкий 
спектр наукових зацікавлень ученого.  
 Для науковців, викладачів та студентів вищих навчальних закладів. 
 



 
 
81.2 Ук 
П-56 
 Пономарів  О. Д. Українське слово для всіх і для 
кожного /  
О. Д. Пономарів. -- К. : Либідь, 2012. – 360 с. 
  
 У виданні містяться спостереження над традиційними й новими 
явищами в українській літературній мові, даються поради щодо вибору 
найкращих варіантів висловлення думки в галузі лексики, вимови, 
наголосу, морфології, синтаксису, стилістики, фразеології. 
 

 

 
 
81.2 Ук 
Я-98 
 Яшенкова О. В. Основи теорії мовної комунікації : 
навч. посіб. 



 / О. В. Яшенкова. – К. : ВЦ «Академія»; 2010. – 312 с.  
 
 У посібнику йдеться про вироблення належної мовної культури. 
Адресований передусім студентам вищих навчальних закладів, корисний 
він буде вчителям-філологам, журналістам, фахівцям із реклами і паблік 
рілейшнз, усім, для кого ефективне спілкування є засобом досягнення 
особистісної та ділової мети. 
 

 
 

81.2 Ук 
Ю-98 
  Ющук І. П. Українська мова : підручник /  І. П. Ющук. 
– К. : Либідь, 2004. –  640 с. 

 
 Підручник містить відомості про походження, розвиток і 
структуру сучасної української мови як цілісної функціональної системи. 
Розглянуто її усну (звучання) і писемну (правопис) форми. Деякі мовні 
явища висвітлено по-новому. 
 Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних 
закладів. Може бути корисний для тих, хто самостійно підвищує свої 
знання з української мови. 
 



 
 

81.2 Ук 
В-686 
 Волощак М. Й. Неправильно-правильно : довідник з 
українського слововживання / М. Й. Волощак. – 3-є. доп. й 
допрацьов. вид. – К. : Марія Волощак, 2010. – 224 с.  
 
 Третє, доповнене видання довідника з українського слововживання, 
що його підготувала Марія Волощак, цінне з кількох поглядів. По-перше – 
це вдала спроба аналізу газетних, технічних, рекламних текстів через 
призму національної ідентифікації. По-друге, усвідомлюючи величезний 
виховний вплив преси, автор намагається «виловити» всі зросійщені 
слова, словосполучення і знайти їм український відповідник. 
 Посібник знадобиться журналістам, політологам, вчителям, 
працівникам культури, духовної сфери. 
 

 
 
81.2 Ук 
У-45 



 Українська мова : енциклопедія / Редкол. : В. М. 
Русанівський,  
О. О. Тараненко, М. П. Зяблюк, Є. А.  Карпіловська,  І. Р. 
Вихованець. – 2-ге вид.,  випр. і доп.- К. : "Українська 
енциклопедія" ім. М. П. Бажана, 2004. – 821 с. 
 
 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, 
філологічної науки тощо. В низці статей ідеться про установи та 
організації, друковані органи, які ведуть дослідження і пропаганду 
української мови.  
 Розрахована як на філологів, так і на широке коло читачів. 
 

 
 
81.2 Ук 
Ш-66 
 Шкуратяна Н. Г. Сучасна українська літературна 
мова: модульний курс : навч. посібник для студ. 
нефілологічних. спец. вищ. навч. закл./ Н. Г. Шкуратяна, С. 
В. Шевчук. – К. : Вища шк., 2007. – 823 с. 
 
 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. 
    



 
 
81.2 Ук 
Ш-37 
 Шевчук С. В. Українське ділове мовлення : 
навчальний посібник. – 7-ме вид., випр. і допов. – К. : 
Алерта, 2013. – 307 с. 
 
 Навчальний посібник містить відомості про стилі сучасної 
української 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 ділових паперів, так і 
закріплення знань з мови. 
 Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним для 
учнів ліцеїв, гімназій, учителів шкіл, працівників організацій та установ. 

 

 
 
81. 2 Ук 



Х-95 
 Хрустик Н. М. Сучасна українська літературна мова: 
Морфеміка. Словотвір: практикум : навч. посібник для 
студ. вищ. навч. закл. 
/ Н. М. Хрустик,  Л. І. Хаценко. –  К. : Центр навч. 
літератури, 2005. – 136 с. 
 
 Посібник містить вправи і завдання, що передбачають закріплення 
теоретичних знань з морфеміки та словотвору у взаємозв'язку цих 
дисциплін, а також у їх зв'язку із морфологією. Для студентів 
спеціальності "Українська мова та література". 
 

 
 
81.2 Ук 
Т-64 
 Тоцька Н. І. Сучасна українська літературна мова. 
Фонетика. Орфоепія. Графіка і орфографія: Завдання і 
вправи : навч. посібник 
 / Н. І. Тоцька. – К.  Вища шк., 1995. – 151 с. 
 
 Посібник містить завдання і вправи до розділів «Фонетика», 
«Орфоепія», «Графіка», «Орфографія» курсу сучасної української 
літературної мови. Спрямовує роботу студентів на поглиблене, 
проблемне вивчення спеціальної літератури. Поряд з традиційними 
завданнями і вправами подано ряд завдань, що передбачають вивчення 
дискусійних питань або таких, що зумовлюють їх дискусійне розв'язання. 
Новим, порівняно з іншими аналогічними збірниками є підрозділ з 
фонетичної стилістика.  
 Для студентів філологічних факультетів вищих навчальних 
закладів. 
 



 
 
81.2 Ук 
К-56 
 Коваль А.П. Крилаті вислови в українській 
літературній мові. (Афоризми, літературні цитати, образні 
вислови) / А. П. Коваль,  
В. В. Коптілов. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Вища школа, 
1975. – 336 с. 
 
 У книжці зібрано крилаті вислови в українській літературній мові, 
подано пояснення та ілюстрації до них. Автори не тільки з'ясовують 
походження висловів, а й показують особливості їх вживання, 
відзначають переосмислення, розширення чи зміну значення.  Розрахована 
на літературознавців, викладачів, журналістів. 
 
 
 


