Віртуальна книжкова виставка

«СВІТ УКРАЇНСЬКОГО СЛОВА»

(Т. Г. Шевченко)
21 лютого представники всіх націй і народностей світу відзначають
Міжнародний день рідної мови. Свято було започатковано у листопаді
1999 року на тридцятій сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО у
Парижі. Історія свята, на превеликий жаль, має трагічний початок.
21 лютого 1952 року у Бангладеш пакистанська влада жорстоко
придушила демонстрацію людей, які виражали свій протест проти
урядової заборони на використання в країні своєї рідної – бенгальської
мови. Відтоді кожного року Бангладеш відзначає день полеглих за рідну
мову. Саме за пропозицією цієї країни ЮНЕСКО проголосило 21 лютого
Міжнародним днем рідної мови.
В Україні це свято відзначають з 2002 року, коли для зміцнення
державотворчої функції української мови та сприяння вільному розвитку
і використанню інших мов національних меншин України було видане
розпорядження «Про відзначення Міжнародного дня рідної мови».
Мова – це історія народу, його світогляд, інтелектуальний та духовний
результат кількатисячолітньої еволюції етносу. Мова – найважливіший
засіб спілкування людей і пізнання світу, передачі досвіду з покоління в
покоління. Для кожної людини її рідна мова є найдорожчою в світі.
У світі налічується близько шести тисяч мов. І серед них – ніби запашна
квітка в чудовому букеті – українська.

Шановні читачі!
Якщо Вас зацікавлять матеріали перегляду,
звертайтеся до Наукової бібліотеки,
де Вам допоможуть підібрати
не тільки запропоновану літературу,
а й літературу на будь-яку іншу тему.

Олійник О. Б.
Світ українського слова : навч. посібник для всіх , хто любить
і шанує укр. слово, цікавиться пит. культури укр. мови /
О. Б. Олійник. – Київ : Хрещатик, 1994. – 415 с.
Навчальний посібник розрахований для всіх, хто любить і шанує
українське слово, цікавиться питаннями культури української
мови.

Бабич Н. Д.
Історія української літературної мови. Практичний курс :
навч. посібник / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 1993. – 376 с.
Навчальний посібник містить вправи, завдання, контрольні
питання та бібліографічні довідки, які передбачають практичне
засвоєння курсу історії української літературної мови –
становлення лексичної і стилістичної систем мови, граматичних та
правописних її норм у взаємозв’язках з живим мовленням, з
історією, духовною та матеріальною культурою українців.

Грушевський М. С.
Про
українську
мову
і
українську
М. С. Грушевський. – Київ : Веселка, 1991. – 46 с.

школу

/

У книзі великого українського історика, вченого і громадського
діяча Михайла Грушевського (1866–1934) йдеться про історичне
значення рідної мови й рідної школи, без яких немислиме ні
політичне, ні економічне, ні духовне відродження України.
Порушені автором проблеми залишаються гостроактуальними й
сьогодні.

Кочерган М. П.
Загальне мовознавство : підручник / М. П. Кочерган. –
3-є вид. – Київ : Академія, 2010. – 464 с.
Розглянуто основні питання курсу «Загальне мовознавство» з
урахуванням сучасного стану науки про мову. Особливу увагу
звернено на проблеми, які сприяють розумінню структури,
функціонування і розвитку мови, а також нарізні методи і
прийоми лінгвістичного аналізу.

Карпенко Ю. О.
Вступ до мовознавства : підручник. / Ю. О. Карпенко. –
2-ге вид., стереотип. – Київ : Академія, 2009. – 336 с.
У підручнику розкрито теоретичні засади мовознавства, сутність
його основних напрямів, розглянуто природу, функцію, будову і
розвиток мови, подано класифікації мов.

Дорошенко С. І.
Загальне мовознавство : навч. посіб. / С. І. Дорошенко. – Київ :
ЦУЛ, 2006. – 288 с.
У посібнику розкриваються основні проблеми мовознавства як
науки. Висвітлюються проблеми загального і часткового
мовознавства, місце мовознавства серед інших наук, методи
лінгвістичних досліджень. Пояснюються природа і функції мови
як суспільного явища. Розкриваються проблеми походження мови
як засобу спілкування й історичного розвитку мов. Подаються
відомості про розділи мовознавства, предметом яких є елементи
мовної системи.

Білецький А. О.
Про мову і мовознавство : навч. посібник. / А. О. Білецький. –
Київ : АртЕк, 1996. – 224 с.
Викладене коло проблем мовознавства: мова як знакова система і
її відмінність від інших знакових систем, походження людської
мови, її будова і особливості функціонування, взаємозв’язок мови
і мислення, мови й суспільства, мови й культури, класифікація
мов, систем письма.

Васенко Л. А.
Фахова українська мова : навч. посіб. / Л. А. Васенко,
В. В. Дубічинський, О. М. Кримець ; М-во освіти і науки
України ; Нац. техн. ун-т «Харківськ. політехн. ін-т».– Київ :
ЦУЛ, 2018. – 272 с.
Надано теоретичний матеріал з основних тем курсу та наведено
систему вправ для самостійної роботи студентів. Він також
містить російсько-український науково-технічний словник,
перелік найуживаніших слів та стандартних зворотів наукового
стилю сучасної української мови, список скорочень науковотехнічних термінів та інші довідкові матеріали.

Погиба Л. Г.
Українська мова фахового спрямування : підручник /
Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко. – Київ :
Кондор, 2012. – 350 с.
У підручнику розкрито законодавчі та нормативно-стильові
ознаки професійного спілкування, професійна комунікація,
риторика, переклад і редагування наукових текстів, ділові папери,
документація з кадрово-контрактних питань. Система вправ і
завдань професійного спілкування на граматичному, лексичному,
стилістичному рівнях.

Кацавець Р. С.
Мова державних службовців : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. –
Київ : Правова єдність, 2017. – 160 с.
Навчальний посібник орієнтує на вивчення української
літературної мови. Виокремлено особливості ділової мови – усної
і писемної, зокрема, наголошено на публічному мовленні,
міжособистісному спілкуванні, службовій бесіді, діалогічному
мовленні.

Кацавець Р. С.
Мова у професії юриста : підручник. / Р. С. Кацавець. –
2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : ЦУЛ, 2007. – 304 с.
Перший в системі освіти підручник, що відображає новий напрям
у сфері професійного спрямування чинного курсу ділової мови.
Допоможе студентам-правникам оволодіти професійною мовою –
усною і писемною та піднести загальний рівень мовної культури.

Кацавець Р. С.
Мова у професії юриста : підручник / Р. С. Кацавець,
Г. М. Кацавець. – Київ : Алерта, 2005.– 284 с.
Перший в системі освіти підручник, що відображає новий напрям
у сфері професійного спрямування чинного курсу ділової мови.
Допоможе студентам-правникам оволодіти професійною мовою –
усною і писемною та піднести загальний рівень мовної культури.

Корж А. В.
Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. /
А. В. Корж. – 2-ге видання. – Київ : КНТ ; ЦУЛ, 2012. – 296 с.
Підручник висвітлює теоретичний і практичний матеріал
відповідно до чинної програми курсу з української мови
професійного спрямування.

Середницька А. Я.
Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. /
А. Я. Середницька, З. Й. Куньч ; за ред. канд.філол.наук
Г. Л. Вознюка. – 3-тє вид., виправл. і доповн. – Київ : Знання,
2012. – 215 с.
Навчальний посібник висвітлює теоретичний і практичний
матеріал відповідно до чинної програми курсу з української мови
професійного спрямування.

Шевчук С. В.
Українська мова за професійним спрямуванням : підручник /
С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – 3-тє вид., випр. і доповн. –
Київ : Алерта, 2012. – 696 с.
У підручнику розкрито законодавчі та нормативно-стильові
ознаки професійного спілкування, професійна комунікація,
риторика, переклад і редагування наукових текстів, ділові папери,
документація з кадрово-контрактних питань. Система вправ і
завдань професійного спілкування на граматичному, лексичному,
стилістичному рівнях.

Гриценко Т. Б.
Українська мова за професійним спрямуванням : навч.
посібник / Т. Б. Гриценко. – Київ : Центр учбової літератури,
2010. – 624 с.
Подано теоретичний і практичний матеріал, що стосується різних
аспектів професійного спілкування, мовного й ділового етикету,
значення української мови в житті суспільства, особливостей
розвитку мовної системи. Розглянуто моделі поведінки, аспекти
створення образу ділової людини, подано правила оформлення
ділових паперів, мовні кліше, звороти, найуживаніші у кожному
типі документів.

Галузинська Л. І.
Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч.
посіб. / Л. І. Галузинська, Н. В. Науменко, В. О. Колосюк. –
Київ : Знання, 2008. – 430 с.
Посібник створений з урахуванням нових освітніх технологій,
який відповідає програмі й сприятиме засвоєнню студентами
знань, з української мови професійного спрямування у повному
обсязі.

Мозговий В. І.
Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний
курс : навч. посіб. / В. І. Мозговий ; 4-е вид., стереотип. – Київ :
ЦУЛ, 2010. – 592 с.
Навчальний посібник складається з двох частин : перша частина
(лекційний курс) передбачає теоретичне викладення матеріалу за
модульним принципом; друга (практичний курс) містить коротке
викладення курсу в таблицях, вправи і завдання, методичні поради
щодо перекладу професійних текстів, а також контрольні тести для
кожного модуля.

Мацюк З. О.
Українська мова професійного спілкування : навч. посіб. /
З. О. Мацюк, Н. І. Станкевич. – Київ : Каравела, 2005. – 352 с.
Подано дидактичний матеріал до вивчення тем, пов’язаних із
професіями, які опановують студенти економічних спеціальностей
вищих навчальних закладів. В основу практичного курсу
покладено структурно-модульну схему навчання.

Шевчук С. В.
Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. /
С. В. Шевчук, О. О. Кабиш, І. В. Клименко. – Київ : Алерта,
2017. – 544 с.
У посібнику подано теоретичні відомості з усіх розділів курсу
«Сучасна українська літературна мова» і детально сплановану
систему контролю знань. Навчальний посібник побудовано за
модулями, що містять теоретичний матеріал, схеми лінгвістичного
аналізу та тестові завдання до кожної теми.

Олійник О. Б.
Сучасна українська мова : Опорні конспекти. / О. Б. Олійник.
– Київ : Кондор, 2008. – 234 с.
Запропоновані опорні конспекти з сучасної української мови
містять основи фізіологічних знань.

Марчук Л. М.
Лінгвокультурологічні засади мовознавчих досліджень :
монографія
/
Л. М. Марчук,
Т. М. Сукаленко,
Н. В. Вдовиченко, А. М. Сірант ; за заг. ред. Л. М. Марчук. –
Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2018. – 196 с.
Монографічне дослідження охоплює коло лінгвокультурологічних
питань, пов’язаних із загостренням інтересу до феномена
культури і проблем мовної особистості.

Сукаленко Т. М.
Метафоричне вираження концепту Жінка в українській мові :
Монографія / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. –
Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2010. – 240 с.
У монографії описано метафоричні номінації на позначення жінки
у структурі мовної свідомості різногендерних суб’єктів за
матеріалами спрямованого асоціативного експерименту, які
зіставлені з номінаціями, засвідченими в лексикографічних
джерелах та писемних текстах.

Онуфрієнко Г. С.
Науковий стиль української мови : навч. посібник. /
Г. С. Онуфрієнко. – 2-ге вид. перероб. та доп. – Київ : ЦУЛ,
2009. – 392 с.
В основу навчального посібника покладено науково обґрунтовану
та методично апробовану ідею навчання української наукової
мови в контексті прогресивної концепції діяльнісного підходу та в
умовах Болонського процесу.

Ділова українська мова : навч. посіб. для підгот. до ісп. / упор.
І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 156 с.
Пропонований посібник зорієнтований на формування знать з
дисциплін «Ділова українська мова» з урахуванням поширення в
обігу електронних документів в діловодстві та останніх тенденцій
щодо запровадження електронного документообігу в державних
органах.

Шевчук С. В.
Українське ділове мовлення : навч. посіб. / С. В. Шевчук –
вид. 7-е, випр. і доп. – Київ : Алерта, 2011. – 307 с.
Навчальний посібник містить відомості про стилі сучасної
української
мови,
зокрема
офіційно-діловий.
Наведено
класифікацію ділових паперів та вимоги до їх складання, зокрема
оформлення різних видів документів, а також пов’язаний з темою
теоретичний матеріал із сучасної української мови.

Ділова українська мова : навч. посібник / О. Д. Горбул,
Л. І. Галузинська, Т. І. Ситнік, С. А. Яременко ; за ред.
О. Д. Горбула. – 6-те вид., випр. – Київ : Знання, КОО., 2007. –
222 с.
Розкриваються основні вимоги до ділових паперів, наводяться
найважливіші ознаки офіційно-ділового стилю української мови,
подаються зразки листів найпоширеніших документів, правила їх
оформлення, завдання для самоконтролю.

Карпалюк В. С.
Українська мова. Лексикологія. Фразеологія. Словотвір :
навч.-метод.
посіб.
/
В. С. Карпалюк,
П. С. Каньоса,
Н. В. Карпалюк. – вид. ІІ. – Кам.-Подільський : ПП
Мошак М. І., 2010. – 240 с.
Вміщено науково-теоретичний і навчально-практичний матеріал з
лексикології, фразеології і словотвору.

Лисенко Н. О.
Українська мова для іноземних студентів : навч. посіб. /
Н. О. Лисенко, Р. М. Кривко, Є. І. Світлична, Т. П. Цапко. –
Київ : ЦУЛ, 2010. – 240 с.
Підручник висвітлює теоретичний і практичний матеріал
відповідно до чинної програми курсу з української мови
професійного спрямування.

Стахів М. О.
Український комунікативний етикет : навч.-метод. посібник /
М. О. Стахів. – Київ : Знання, 2008. – 245 с.
У навчально-методичному посібнику розглянуто найактуальніші
питання комунікативного етикету. Коли і як привітатися,
попрощатися? До кого і в якій формі звернутися, що і кому
побажати? Які невербальні засоби використати у спілкуванні?
Відповіді на ці запитання Ви знайдете у посібнику, а також
довідаєтеся про те, як навчити інших користуватися мовленнєвим
етикетом, щоб досягти успіху в процесі комунікації.

Полякова Л.О.
Український орфографічний словник з граматичними
таблицями + короткий правописний коментар : 80000 слів. –
Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2009. – 496 с.
Словник укладено на матеріалі багатьох словників різних типів
(насамперед орфографічних). Він містить близько 80 000 слів. Від
попередніх словників відрізняється тим, що подаються основні
зміни, відповідні останньому правопису.

Яковлева А.М.
Сучасний тлумачний словник української мови : 5 5000 слів /
А. М. Яковлева, Т. М. Афонська. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС,
2007. – 672 с.
Пропонований тлумачний словник містить 55000 реєстрованих
слів і словосполучень найуживанішої лексики розмовної мови,
книжної сфери, термінологічної лексики. До багатьох термінів
або іншомовних слів подано українські відповідники.

Українсько-російський словник / укл. Г. П. Їжакевич,
В. М. Калюжна та інш. – Київ : Наук. думка, 1999. – 984 с.
Пропонований Словник містить до 65 тис. слів. Він охоплює
найуживанішу лексику, зокрема, породжену новими суспільнополітичними, економічними та культурними умовами останніх
десятиліть, і відповідає сучасним правописним нормам.

