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ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!  

 

Пропонуємо вам ознайомитись із каталогом 

книжкової виставки:  

«Українська мова – духовний скарб  

українського народу». 
Додаткову інформацію ви знайдете за розділами: 

811.161.2. 

«Мова – втілення думки. Що багатша думка, то 

багатша мова. Любімо її, вивчаймо її, розвиваймо її! 

Борімося за красу мови, за правильність мови, за 

приступність мови, за багатство мови…».  
(Максим Рильський). 

 

Мета виставки: 

– долучити користувачів до вивчення української 

мови; 

– формувати в них історичну пам'ять, плекати 

природне почуття національної гордості; 

– навчити бачити й цінувати красу й самобутність 

рідної мови. 

 

Розділи до виставки: 

I. Історія української мовної еволюції. 

II. Вивчаймо українську мову разом! 

III. Словники-помічники. 

IV. Українська мова для дітей. 
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Розташування виставки: відділ обслуговування. 
 

Каталог виставки складено за матеріалами фондів 

бібліотеки – філії № 1. 

 

Галузева література в рубриках згрупована згідно 

розкриттю теми. 
 

Джерела подані за період з 1995 по 2017 рр., 

згруповані в алфавітному порядку прізвищ авторів та 

назв творів. 

 

Читацьке призначення: для різних категорій 

користувачів. 
 

 

 

 

 

Укладач: Петько Г. В. 

Відповідальний за випуск : Баранова Н. А. 

 

 

 

 

 

 

 

Контактна інформація: 

м. Київ, Броварський проспект, 89-А 

Тел.: (044) 543-37-77 

E-mail: bikivnabib1@ukr.net 
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Розділ I. Історія української мовної еволюції  
  

«І найперше було Слово 
і розмовляли квіти і цвів мак 

Україною» 
С. Сапеляк  

 

 

1. Губерначук, С. Трипілля і українська мова 

[Текст] : наукове-популярне видання : для широкого 

кола читачів / Сергій Губерначук. – Київ : Фенікс, 

2005. – 232 с. 

2. Єфремов, С. Історія українського письменства 

[Текст] : наукове видання : для філологів / Сергій 

Єфремов. – Київ : Феміна, 1995. – 688 с. 

3. Коваль, А. Спочатку було слово [Текст] : 

крилаті вислови біблійного походження в українській 

мові : для широкого кола читачів / Анатолій Коваль. 

– Київ : Либідь, 2001. – 312 с. 
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4. Огієнко, І. Історія української літературної 

мови [Текст] : історико–бібліографічний нарис : для 

студентів ВУЗів, викладачів, учнів старшої школи / 

Іван Огієнко. – Київ : Наша культура і наука, 2001. – 

440 с. 

5. Українська мова у ХХ столітті: історія 

лінгвоциту [Текст] : збірник документів мовної 

політики : для широкого кола читачів / за ред. 

Масенко Л. – Київ : Києво–Могилянська академія, 

2005. – 399 с.  

 

Розділ II. Вивчаймо українську мову разом! 

 
«Яке прекрасне рідне слово! 

Воно — не світ, а всі світи». 
В. Сосюра 

 
 

1. Грибіниченко, Т. Українська мова [Текст] : 

збірник диктантів і вправ : для студентів ВУЗів / 

Грибіниченко Т. – Київ : Центр учбової літератури, 

2007. – 336 с. 

2. Громик, Ю. Український правопис [Текст] : 

навчальний посібник : для студентів ВУЗів / Громик 

Юрій. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 140 с. 

3. Гуць, М. Українська мова у професійному 

спілкуванні [Текст] : навч. посіб. : для студентів 

ВУЗів / Гуць М. – Київ : BeeZone, 2004. – 336 с. 

4. Довідник з культури мови [Текст] : навч. 

посіб. : для студентів, викладачів / за ред. Єрмоленко, 

С. – Київ : Вища школа, 2005. – 399 с.  
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5. Єгорова, Т. Практичний курс української мови 

[Текст] : навч. посіб. : для студентів ВУЗів / Тетяна 

Єгорова. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 

160 с. 

6. Кацавець, Р. Українська мова: професійне 

спілкування [Текст ] : підручник для студентів ВУЗів 

/ Кацавець Руслан. – Київ : Центр учбової літератури, 

2007. – 256 с. 

7. Ткаченко, Є. Українська мова. Пунктуація: 

правила, вправи, диктанти [Текст] : навчальний 

посібник : для учнів та вступників до ВУЗів, 

студентів філол. факультетів / Ткаченко Єлизавета. – 

Харків : Консум, 2001. – 288 с. 

8. Шульжук, К. Синтаксис української мови 

[Текст] : підручник для студентів ВУЗів / Шульжук 

Каленик. – Київ : Академія, 2004. – 408 с. 

 

Розділ IIІ. Словники – помічники 
«Діалект, а ми його надишем  

Міццю духа і огнем любові,  
І нестерпний слід його запишем  

Самостійно між культурні мови.» 
І. Франко 

 

1. Івченко, А. Тлумачний словник української 

мови [Текст] : близько 30000 тис. слів / Івченко 

Анатолій. – Харків : Фоліо, 2003. – 540 с. 

2. Караванський, С. Російсько–український 

словник складної лексики [Текст] : близько 35000 

тис. слів / Караванський С. – Київ: Академія, 1998. – 

712 с.  
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3. Коломієць, М. Словник іншомовних слів 

[Текст] : близько 3000 тис. слів / Коломієць М. – Київ 

: Освіта, 1998. – 190 с. 

4. Короткий тлумачний словник української 

мови [Текст] : близько 7000 тис. слів / за ред. 

Пономаріва О. – Київ : Просвіта, 2004. – 608 с.  

5. Новогрецько–український. Українсько–

новогрецький словник [Текст] : понад 22000 тис. 

слів та виразів / за ред. Олега Угріновича. – Київ : 

Криниця, 2015. – 416 с. 

6. Полякова, Л. Український орфографічний 

словник [Текст] : близько 80000 тис. слів / Полякова 

Людмила. – Харків : Навчальна література, 2017. – 

496 с. 

7. Сучасний тлумачний словник української 

мови [Текст] : близько 55000 тис. слів / за ред. 

Яковлева А. – Харків : Торсінг, 2017. – 672 с. 

8. Тлумачний словник української мови 
[Текст] : близько 40000 тис. слів / за ред. Калашника 

В. – Харків : Прапор, 2005. – 992 с. 
 

Розділ IV. Українська мова для дітей  
 

«От тому плекайте, діти, 
Рідну свою мову, 

Вчіться складно говорити 
Своїм рідним словом» 

С. Воробкевич 

 

1. Абетка [Текст] : для дошкільних навчальних 

закладів / худож. Лавро К. – Київ : А–БА–БА–ГА–

ЛА–МА–ГА, 2001. – 34 с. : іл. 
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2. Воскресенська, Н. Веселі літери [Текст] : 

для дітей молодшого шк. віку / Воскресенська Ніна. – 

Київ : Грані–Т, 2008. – 72 с.  

3. Словник української мови в малюнках 

[Текст] : для учнів початкових класів, учителів, 

батьків / Коломієць М. – Київ : Освіта, 1995. – 416 с. 

4. Мельник, Т. Урок української [Текст] : для 

дітей молодшого та середнього шкільного віку / 

Мельник Тетяна. – Київ : Початкова школа, 2008. – 

88 с. 

5. Передрій, Ганна. У світі звуків і слів [Текст] 

: цікаві завдання з фонетики, лексикології, 

словотвору : для широкого кола читачів / Передрій 

Ганна, Карпенко Тамара. – Київ : Богдана, 1998. – 399 

с. 
 

 

 

 


