


     8 вересня 1965 року в Тегерані відбулася 

Всесвітня конференція міністрів освіти з 

ліквідації неграмотності. На честь цієї події 

було вирішено щорічно проводити День 

грамотності.  

    Головною метою дня є 

акцентування уваги людей на 

важливості грамотного і всебічно 

розвиненого життя суспільства, а 

також необхідності його поширення. 



Бондаренко, Н. В.  Формування 
правописної компетентності 
учнів 5-7 класів на уроках 
української мови : посібник / Н. 
В. Бондаренко ; НАПН України, 
Ін-т педагогіки. – Київ : Сам, 
2017. – 111, [1] c. – Бібліогр.: с. 
108–111.  
 

    У посібнику проаналізовано традиційні й розкрито нові підходи до становлення 
орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів, узагальнено набутий досвід, 
обґрунтовано наукові засади методики навчання правопису з огляду на його 
специфіку, – з одного боку, та взаємозв’язків з різними структурними рівнями й 
аспектами мови і розвитком мовлення, – з другого. Посібник може бути 
використаний у навчальному процесі загальноосвітніх і вищих навчальних 
закладів, в установах післядипломної педагогічної освіти. 



   У збірнику подано вправи з усіх розділів англійської граматики. Вправи містять 
нескладну лексику, матеріал для є ятовування основних граматичних форм і 
вироблення навичок їхнього застосування. Збірник доповнено теоретичним матеріалом 
і словниками. 

Голіцинський, Ю. Б.  Граматика : 
збірник вправ : схвалено МОН 
України / Ю. Б. Голіцинський, Н. А. 
Голіцинська. – 7-ме вид., виправл. 
та допов. – Київ : Арій, 2019. – 542, 
[2] с. : табл. – (Англійська мова для 
школярів). – Бібліогр.: с. 541–542.  



Граматика англійської мови : теорія, 
практика, тести : (підручник для студ. 
вищих закладів педагогічної освіти) / Н. М. 
Бріт, О. А. Голобородько, Г. О. Грабова [та 
ін.] ; [уклад.: Н. В. Гут, О. А. Заболотна] ; 
Уманський державний пед. ун-т імені 
Павла Тичини. – Вид. 2-ге, виправлене. – 
Умань : Візаві, 2018. – 400, [1] с. : табл. – 
Алфавітний покажч. граматичних термінів: 
с. 323–331. – Авт. зазначено на звороті тит. 
арк. 

     Підручник містить основні дані з граматики англійської мови на теоретичному та 
практичному рівнях. Перевірка набутих умінь здійснюється за допомогою запропонованих 
комплексних тестів. Підручник призначений для студентів вищих закладів педагогічної освіти 
ілюстративний матеріал укладений на основі психолого- педагогічної лексики, що засвідчує 
його відповідність профілю. 



Граматика англійської мови: теорія і 
практика : навч.-метод. рек. для студ. 2 
курсу спец. "Мова і література 
(англійська)" факультетів іноземних мов 
вищих закладів освіти / МОН України, 
Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 
Тичини ; уклад.: С. П. Деркач, І. А. 
Суржикова ; [рец. М. А. Кирилюк]. – 
Умань : Візаві, 2014. – 124 с. : табл. – 
Бібліогр.: с. 124. 

    В навчально-методичних рекомендаціях здійснено виклад основних теоретичних 
положень та практичних завдань курсу "Практична граматика англійської мови" для 
студентів 2 курсу спеціальності "Мова i література (англійська)". 



Граматика англійської мови: теорія і 
практика = English grammar in theory and 
practice : навчальний посібник для студ. 2 
курсу напряму підготовки 6.020303 
Філологія. Мова і література (англійська) / 
МОН України, Уманський ДПУ імені Павла 
Тичини ; уклад. Н. М. Бріт, А. С. Гембарук, С. 
П. Деркач [та ін.] ; [рец. О. О. Змієвська, Т. О. 
Піонтковська]. – 2-ге вид. переробл. і допов. 
– Умань : [Візаві], 2016. – 182, [1] с. : табл. – 
Bibliogr.: c. 182. 

    У навчальному посібнику здійснено виклад основних теоретичних положень та практичних 
завдань курсу "Практична граматика англійської мови" призначений для студентів 2 курсу 
напряму підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська). Він також може бути 
використаний особами, які самостійно вивчають англійську мову та хочуть поглибити свої 
знання з граматики, 



Граматичні проблеми перекладу : навч.-
метод. посібник для самостійної роботи 
студентів спеціальності 014 Середня 
освіта (Мова та література (англійська)) 
факультету іноземних мов / уклад. Г. Л. 
Прокоф'єв ; [рец.: Кирилюк М. А., Фернос 
Ю. І.] ; Уманський держ. пед. ун-т імені 
Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2019. – 
70, [1] с. : табл. – Bibliogr.: с. 70. 



Зубков, М. Г.  Сучасний український 
правопис : комплексний довідник : 
[укладено з урахуванням останніх 
змін і доповнень українського 
правопису й синтаксису] / Микола 
Зубков. – 10-те вид., [випр. й 
допов.]. – Харків : Весна : Співак Т. 
К., 2010. – 318 с. : табл. – Бібліогр.: с. 
316–318. 
 

     Довідник укладено з урахуванням останніх змін і доповнень 
українського правопису й синтаксису. У ньому наведено чимало текстових 
ілюстрацій і таблиць, словничок з літерою  ґ (понад 500 слів), розлого 
подано винятки із правил та пропоновані правописні зміни.  
      Для учнів середніх шкіл, абітуріентів, студентів, викладачів, пе- 
перекладачів, а  також усіх, хто вивчає українську мову самотужки. 



Крижанівська, О. І.  Історія української мови. 
Історична фонетика. Історична граматика : 
навчальний посіб. : [рек. МОН України як 
навч. посіб. для студ. ВНЗ] / О. І. 
Крижанівська. – Київ : Академія, 2010. – 246, 
[1] с. : табл. – ("Альма-матер"). – Бібліогр.: с. 
245–246. – Зміст: Загальні засади історії 
української мови ; Становлення фонетико-
фонологічної системи української мови ; 
Історична граматика. 

     Кілька століть тому мова українців суттєво відрізнялася від теперішньої. Ще більше 
відмінностей було на різних етапах її буття у глибині віків. Адже розвиток мови — це постійні 
зміни її звукового ладу, лексичного арсеналу, граматичних виявів. Простір таких знань 
відкриває пропонований навчальний посібник, у якому на основі синтезу дослідницьких 
надбань різноманітних мовознавчих дисциплін простежено становлення та еволюцію всіх 
підсистем сучасної української мови. 
      Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться фахівцям з історії, народознавства, 
дослідникам української культури. 

 



 
      Підручник уміщує опис граматичної системи сучасної польської мови і вправи, з 
акцентуванням явищ, складних для українців, що вивчають польську мову. Детально 
представлено словозміну іменника, прикметника, займенника, числівника, дієслова, 
подано деякі – най важливіші з інтерференційних причин – елементи синтаксису й 
словотвору, розглянуто основні правила вимови та орфографії. Підручник рекомендовано 
студентам – філологам-полоністам, а також усім, хто вивчає польську мову. 

Кравчук, А. М.  Польська мова. 
Граматика з вправами : підручник 
для ВНЗ / Алла Кравчук ; 
Львівський нац. ун-т імені Івана 
Франка. – Київ : ІНКОС, 2016. – 
453, [1] с. : табл. + 1 DVD диск. – 
Бібліогр.: с. 447–450. 



    Посібник складено у відповідності до вимог вступних іспитів. В ньому в 
систематизованому вигляді висвітлено основні питання граматики української мови - 
морфології та синтаксису. Посібник розрахований на учнів середніх та старших класів, 
гімназій, абітурієнтів, слухачів підготовчих відділень, студентів вузів, а також стане в нагоді 
всім, хто хоче вдосконалити свої знання з сучасної української мови. 

Олійник, О. Б.  Граматика української 
мови : навчальний посібник : рек. 
МОН України як навч. посіб. для студ. 
ВНЗ / Ольга Олійник, Василь 
Шинкарук, Григорій Гребницький. – 
Київ : Кондор, 2017. – 543, [1] с. : табл. 
– Бібліогр.: в тексті. 



  
Граматичні аспекти перекладу : навч.-
метод. посібник для здобувачів вищої 
освіти спец. 014 Середня освіта (Мова 
та література (англійська)) ф-ту 
іноземних мов / уклад. Г. Л. Прокоф'єв 
; [рец.: С. І. Шандрук, Л. О. Загоруйко, 
А. Ф. Паладьєва] ; МОН України, 
Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 
Тичини. – Умань : Візаві, 2020. – 165, [1] 
с. : табл. – Бібліогр.: с. 165. 

____ 



Паремська, Д. А.  Практична 
граматика (німецька мова) : 
навч. посіб. / Д. А. Паремська. – 
9-те вид., переробл. – Київ : Арій, 
2015. – 351, [1] с. : tabelle. – 
Bibliogr.: s. 346. 

     Посібник призначений для комплексної роботи над німецькою граматикою 
(морфологія та синтаксис) на початковому і подальших етапах навчання німецької 
мови. Складається з двох частин. У першій частині подано ретельно дібрані за 
принципом наростання труднощів вправи, а також контрольні завдання. Друга 
частина являє собою граматичний довідник, що містить правила з усіх тем, викладені 
українською мовою. Наведено ключі до контрольних завдань. 

    Для студентів вищих навчальних закладів. Може буди використанний учнями шкіл із 
поглибленним вивченням німецької мови, а також тими, хто вивчає німецьку мову на мовних 
курсах або самостійно. 



Степаненко, М. І.  Лексична і 
граматична реалізація предикатів 
кількості в українській мові  : 
монографія / Микола Степаненко, 
Наталія Лукаш ; МОН України, 
Полтавський національний пед. ун-т 
імені В. Г. Короленка. – Полтава : 
Дивосвіт, 2018. – 317, [1] c. – 
Бібліогр.: с. 219–317. 

     У пропонованому дослідженні здійснено комплексний аналіз предикатів кількості як 
конструктивних центрів семантично елементарних простих речень сучасної української мови. 
З’ясовано, зокрема, їхні диференційні ознаки; установлено специфіку семантичної типології, 
формально-граматичної реалізації й валентного потенціалу квантитативних предикатів. 
   Для науковців, аспірантів, студентів гуманітарних факультетів, а також усіх, хто цікавиться 
проблемами української філології. 



Граматика німецької мови : посібник 
для студентів гуманітарних 
спеціальногстей закладів вищої 
педагогічної освіти / Уманський держ. 
пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад.: Г. 
Д. Авчіннікова, І. Б. Бойчевська, Л. Л. 
Веремюк ; [рец. М. А. Кирилюк]. – 
Умань : АЛМІ, 2019. – 132 с. : табл. – 
Бібліогр.: с. 131. 



Теоретична граматика : навчальний 
посібник : курс лекцій / 
Уманський держ. пед. ун-т імені 
Павла Тичини ; уклад. А. Ф. 
Паладьєва ; [рец.: Я. В. Бечко, Т. В. 
Капелюшна]. – Умань : Візаві, 
2018. – 107, [1] c. : рис. – Бібліогр.: 
с. 106. 

     Посібник призначений для студентів старших курсів спеціальності 
«Англійська мова і література» і акцентує їхню увагу на основні поняття 
теоретичної граматики англійської мови. Посібник містить 8 лекцій, в яких 
висвітлено основі проблеми морфології та синтаксису. 



Павленко, Л. П.  Історична граматика 
української мови : навч. посіб. для студ. ВНЗ : 
рек. МОН України / Л. П. Павленко ; МОН 
України, Волинський НУ імені Лесі Українки. 
– Луцьк : Ред.-вид. відділ Волинського НУ 
імені Лесі Українки, 2010. – 205, [2] с. : табл. 
– (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені 
Лесі Українки"). – Бібліогр.: с. 143–146 та в 
тексті. – Книга з дарчим написом автора 
(459873, 459874). 
 

     Посібник складається з теоретичної частини, системи контрольних завдань і вправ та 
методичних рекомендацій, текстів для аналізу й хрестоматії до опрацювання курсу історичної 
граматики української мови.  
    Для студентів напряму підготовки "Філологія (Українська мова та література)". 



 


