
Наше диво

калинове –

українська рідна

мова!





21 лютого представники всіх

націй і народностей відзначають

Міжнародний день рідної мови. Це

свято було проголошене на

Генеральній конференції ЮНЕСКО,

яка відбулася 17 листопада 1999 року.



Мова – душа кожної

національності, її святощі, її

найцінніший скарб. В мові

наша стара й нова культура,

ознака нашого національного

визнання… І поки живе мова

– житиме й народ, як

національність. Не стане мови

– не стане й національності:

вона геть розпорошиться

поміж дужчим народом…

Іван Огієнко

Огієнко, І. І. (Митрополит Іларіон).

Історія української літературної мови [Текст] :

[основні етапи розвитку української мови - від

княжої доби до наших днів] / Огієнко І. І.

(Митрополит Іларіон) ; упоряд. авт. істор. біогр.

нарису та приміт. М. С. Тимошик. - К. : Либідь,

1995. - 293, [2] с. : фотоіл.



Русанівський, В. М.

Історія української літературної мови

[Текст] : підручник для студ. гуманітарних

спец. ВНЗ : доп. МО України / В. М.

Русанівський. - 2-ге вид., допов. і

переробл. - К. : АртЕк, 2002. - 423, [1] с.

Історія української мови [Текст] :

хрестоматія : затв. МО України як навч.

посібник для студ. філолог. ф-тів ВНЗ /

упоряд. С. Є. Єрмоленко, А. К.

Мойсієнко. - К. : Либідь, 1996. - 285, [3]

с. : табл.



Як парость виноградної лози,

Плекайте мову.

Пильно й ненастанно

Політь бур’ян.

Чистіша від сльози

Вона хай буде.

Вірно і слухняно

Нехай вона щоразу служить вам,

Хоч і живе своїм живим життям.

Максим Рильський



Шкуратяна, Н. Г.

Сучасна українська літературна мова:

модульний курс [Текст] : рек. МОН

України як навч. посібник для студ. ВНЗ /

Н. Г. Шкуратяна, С. В. Шевчук. - К. :

Вища школа, 2007. - 822, [2] c.

Сучасна українська мова [Текст] : підручник

для студ. гуманітарних спеціальностей вищих

закладів освіти : доп. МО України / О. М.

Григор'єв, С. С. Доломан, Ю. В. Лисенко [та

ін.] ; за ред. О. Д. Пономарева. - К. : Либідь,

1997. - 399, [1] с. : табл.



Сучасна українська літературна мова [Текст]

: підручник для студ. філологічних спец.

ВНЗ : затв. МОН України / М. Я. Плющ, С.

П. Бевзенко, Н. Я. Грипас [та ін.] ; за ред. М.

Я. Плющ. - 7-ме вид., стер. - К. : Вища

школа, 2009. - 429, [3] c. : табл.

Сучасна українська літературна мова

[Текст] : затв. М-ом освіти України як

підручник для студ. вузів, які вивчають

дисципліну "Сучасна українська

літературна мова" / М. Я. Плющ, С. П.

Бевзенко, Н. Я. Грипас [та ін.] ; за ред. М. Я.

Плющ. - К. : Вища школа, 1994. - 413, [3] с.



Українська ділова і фахова мова [Текст] :

практичний посібник на щодень : рек.

МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ

/ М. Д. Гінзбург, І. О. Требульова, С. Д.

Левіна, І. М. Корніловська ; за ред. М. Д.

Гінзбурга. - К. : Інкос : Центр навчальної

літератури, 2007. - 654 с. : табл.

Ющук, І. П.

Українська мова [Текст] :

підручник для студ. філологічних

спец. ВНЗ : затв. МОН України / І. П.

Ющук. - К. : Либідь, 2004. - 639, [1] с.



Мозговий, В. І.

Українська мова у професійному

спілкуванні [Текст] : модульний курс :

рек. МОН України як навч посіб. для

студ. ВНЗ / В. І. Мозговий ; МОН

України. - 4-те вид., стереотипне. - К. :

Центр учбової літератури, 2010. - 591, [1]

с.

Олійник, О. Б.

Мова моя калинова [Текст] : навчальний

посіб. для класів, абітурієнтів, слухачів

підготовчих відділень / О. Б. Олійник ; Ін-

т українознавства Київського ун-ту ім.

Тараса Шевченка. - К., 1993. - 293 с. :

табл.



Пасинок, В. Г.

Основи культури мовлення [Текст] : навч. 

посібник : рек. МОНмолодьспорту України 

для студ. ВНЗ / В. Г. Пасинок. - К. : Центр 

учбової літератури, 2012. - 183, [1] c.

Ростовський, В. С.

Збірник рецептур [Текст] : [кулінарні

рецепти] / В. С. Ростовський, Н. В.

Дібрівська, В. Ф. Пасенко ; УКООПСпілка,

Полтавський університет кооперації

України. - К. : Центр учбової літератури,

2010. - 323, [1] с,



Олійник, О. Б.

Світ українського слова [Текст] : навчальний

посіб. для всіх, хто любить і шанує українське

слово, цікавиться питаннями культури

української мови / Ольга Олійник ; Ін-т

українознавства Київського ун-ту імені Тараса

Шевченка. - К. : Хрещатик, 1994. - 415, [1] c.

Семеног, О. М.

Культура наукової української мови

[Текст] : навч. посібник : [рек. МОН

України як навч. посібник для студ. ВНЗ] /

О. М. Семеног. - К : Академія, 2010. - 213,

[2] c. : іл., табл.



Онуфрієнко, Г. С.

Науковий стиль української мови [Текст] : навч.

посібник з алгоритмічними приписами : рек. МОН

України як навч. посіб. для студ. ВНЗ / Галина

Онуфрієнко ; МОН України, Запорізький НУ. - 2-ге

вид., переробл. та допов. - К. : Центр учбової

літератури, 2009. - 391, [1] с. : табл.



Мацько, Л. І.

Стилістика української мови [Текст] :

підручник для студ. філологічних

спеціальностей ВНЗ : доп. МОН

України / Л. І. Мацько, О. М.

Сидоренко, О. М. Мацько ; за ред. Л. І

Мацько. - К. : Вища школа, 2003. - 461,

[2] с.

Плющ, М. Я.

Граматика української мови [Текст] :

морфеміка, словотвір, морфологія :

підручник для студ. філологічних спец.

ВНЗ / МОН України. - 2-ге вид.,

доповнене. - К. : Слово, 2010. - 327, [1]

с.



«Не бійтесь заглядати у 

словник: це пишний яр, а не 

сумне  провалля...»

Максим Рильський



Український орфографічний словник

[Текст] : близько 174 000 слів / НАН

України. Український мовно-

інформаційний фонд, Ін-т мовознавства ім.

О. О. Потебні ; за ред. В. Г. Скляренка ;

[уклад.. В. В. Чумак, І. В. Шевченко, Л. Л.

Шевченко, Г. М. Ярун]. - Вид. 8-ме,

переробл. і. допов. - К. : Довіра, 2008. - 997,

[1] с.

Жайворонок, В. В.

Знаки української етнокультури [Текст] :

словник-довідник / Віталій Жайворонок; ;

[худ. оформ. О. О. Міхнушова] ; НАН

України, Ін-т мовознавства імені О. О.

Потебні. - К. : Довіра, 2006. - 703, [1] c.



Полюга, Л. М.

Словник українських морфем [Текст]

: близько 40 000 слів : рек. МО України /

Л. М. Полюга. - Львів : Світ, 2001. - 446,

[2] с.

Тлумачний словник української мови [Текст]

: близько 7000 слів / [уклад. Д. Г. Гринчишин,

В. Л. Карпова, Л. М. Полюга, М. Л. Худаш, У.

Я. Єдлінська]. - 3-тє вид., перероблене й

доповнене. - К. : Освіта, 1999. - 299, [3] с.



Зубков, М. Г.

Українська мова [Текст] : Універсальний

довідник.Реком.МОН України / М. Г.

Зубков. - 3-е вид., випр. й доп. - Х. : Школа,

2006. - 496 с.

Довідник з культури мови [Текст] : рек.

МОН України / С. Я. Єрмоленко, С. П.

Бибик, Г. М. Сологуб [та ін.] ; за ред. С. Я.

Єрмоленко. - К. : Вища школа, 2005. - 397,

[3] c. : табл.



Міжнародний день рідної мови - одне з

найцінніших надбань, яке створили й залишили нам

наші попередники. Мова є душею нації, її генетичним

кодом, у її глибинах народилося чимало того, чим

може гордитися наш народ.

Сучасний світ знає, що державність мови є

універсальною формою об’єднання людей в одне ціле, в

один народ. Це важливий чинник самовизначення

нації, надійна основа розвитку країни.


