
   Коштовний скарб народу – це 

                   наша мова! 



      Мова - це серце нації, а нація має своє обличчя, свій 

характер, свою культуру, мораль, честь і гідність, свої 

святощі, своє минуле, теперішнє і майбутнє. Мова - це 

невичерпна духовна скарбниця, яку народ постійно 

збагачує своїм досвідом, здобутками свого культурного 

розвитку. 



       Мова - це святі скрижалі нашої нації. В якій кожне 
покоління бере те, що вимагає певна доба: самовираження, 

духовні цінності, моральну чистоту. Український письменник 

Сергій Плачинда так писав про мову: «Мово рідна! В тобі - 

мудрість віків, і зойк матерів, і пісня серця дівочого, і крик 

новонародженого. Світловолоса діво! Єдина печаль пройме, 

що не вистачить життя аби переплисти твій мовний океан. Бо 

ти є Вічність. Ти є Правда, Добро і Краса народу. То ж такою 

будь, мово рідна!» 

Сергій́ Петро́вич Плачи́нда, літературний 

псевдонім Сергій Кожухар (*18 червня 1928 — 8 

вересня 2013[1]) — український письменник. 

Прозаїк, публіцист, критик, член Спілки письменників 

України (1960). 
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    «Найбільше і найдорожче добро в кожного народу - це його 

мова... », - писав свого часу Панас Мирний. У всі віки, у всі 

часи, на всіх перехрестях історії мова була тим скарбом 

народу, який нічим не можна замінити. Скільки натхненних 

слів сказали про неї поети й письменників, скільки 

шедеврів створено за допомогою слова! Адже воно 

безсмертне. Ніхто ж не заперечить прадавню біблійну 

істину: « Спочатку було Слово, і Слово було Бог». 

Пана́с Ми́рний (Пана́с Я́кович Ру́дченко; 1 (13) 

травня 1849, Миргород — 28 січня 1920, Полтава) — 

український прозаїк та драматург.  
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    Давньою українською мовою написані козацькі державні 

документи й хроніки, створена самобутня художня 

писемність - від Івана Вишенського до Григорія Сковороди. 

Українці мають свою могутню класичну літературу: прозову, 

драматичну та поетичну, своїх визнаних світом геніїв. Свою 

велику вже не тільки оригінальну, а й перекладну літературу. 



  Від звука до тексту: аналіз мовних одиниць різних 

рівнів [Текст] : навч. посіб. / Т. П. Беценко, І. І. Брага, 

С. В. Воропай [та ін.] ; за ред. А. А. Силки. – Вид. 2-ге, 

виправлене і допов. – Суми : Університетська книга, 

2017. – 347, [1] с. : рис., табл. – Авт. зазначено на звороті 

тит. арк. – Бібліогр.: с. 339–347.  

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 нац. технічний 

ун-т. – 3-тє вид., переробл. та допов. – К. : Центр учбової 

літератури, 2017. – 424, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 418–

422, після кожного розділу та в підрядкових примітках. 



Пашковська, Г. В.   

  Формування норм української мови: концепція 

Івана Нечуя-Левицького [Текст] 

/ Г. В. Пашковська ; АН вищої освіти України, Рада 

молодих учених. – К. ; Умань : Жовтий О. О., 

2010. – 211, [1] c. : табл. – Бібліогр.: с. 180–211. 

 Барилова, Г. К.  

   Українська етнолінгвістика [Текст] : рек. 

МОНмолодьспорту України як навч. посіб. 

для студ. ВНЗ / Г. К. Барилова, 

К. Д. Глуховцева ; МОНмолодьспорту 

України, Державний заклад "Луганський 

національний університет імені Тараса 

Шевченка". – Луганськ : ДЗ "ЛНУ імені 

Тараса Шевченка", 2011. – 227, [1] с. : табл. – 

Бібліогр.: с. 191–200.  



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. – Бібліогр.: 

с. 412.  

Бабич, Н. Д.  

 Історія української літературної мови : практичний курс 

: затв. МО України як навч. посіб. для студ. вузів, що 

вивчають дисципліну "Історія мови" / Н. Д. Бабич. – 

Львів : Світ, 1993. – 374, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 374.  



  Сучасна українська мова. Синтаксис [Текст] : підручник 

: затв. МОН України / А. К. Мойсієнко, І. М. Арібжанова, 

В. В. Коломийцева [та ін.] ; за ред. док. філолог. наук, 

проф. А. К. Мойсієнка ; Київський нац. ун-т імені Тараса 

Шевченка. – К. : Знання, 2013. – 238, [1] с. : табл., 

схеми. – (Університетський підручник). – Авт. зазначено 

на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 234–236 та в підряд. 

приміт.  

  Сучасна українська літературна мова: вправи, завдання 

за творами Т. Г. Шевченка [Текст] : навчальний посібник 

/ [авт.-уклад.: Адах Н. А., Вокальчук Г. М., Вокальчук Є. 

Л. [та ін.] ; за ред.: Г. М. Вокальчук, В. М. Мойсієнка. – 

К. : Академія, 2016. – 222, [2] с. – (Альма-матер+). – 

Зміст: Норми літературної мови та їх типи ; Фонетика. 

Фонологія ; Графіка. Орфоепія ; Лексикологія. 

Фразеологія ; Морфеміка. Словотвір ; Граматика. – 

Бібліогр.: в тексті.  
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  Золоте джерельце: висловлювання про слово, мову, 

красномовство [Текст] : [навч. посібник] : рек. МОН 

України як навч. посібник для студ. ВНЗ / Руслан 

Кацавець ; МОН України. – 4-те вид., переробл. і 

допов. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 111, [1] 

c. – Бібліогр.: с. 105. – Алфавітний покажчик прізвищ 

авторів: с. 106–110.  

Олійник, О. Б. 

  Мова моя калинова [Текст] : навчальний посіб. для 

учнів старших класів, абітурієнтів, слухачів підготовчих 

відділень / О. Б. Олійник ; Ін-т українознавства 

Київського ун-ту імені Тараса Шевченка. – К. : Друкарня 

Південно-Західної залізниці, 1993. – 293 с. : табл. – 

Бібліогр.: с. 287. 
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  Таксис в українській мові: універсальні характеристики 

і специфічні риси [Текст] : монографія / Т. С. 

Слободинська ; [відп. ред. П. С. Дудик]. – Вінниця : 

Балюк І. Б., 2011. – 402, [1] c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 

322–400.  

Шевчук, С. В.  

 Сучасна українська літературна мова [Текст] : навч. 

посіб. : рек. МОН України / С. В. Шевчук, 

Т. М. Лобода. – 2-ге вид. виправлене і допов. – К. : Арій, 

2008. – 382, [2] с. 



Гнатюк, Л. П.  

   Українська мова [Текст] : навч. посіб. для 

старшокласників та вступників до ВНЗ України 

/ Л. П. Гнатюк, О. В. Бас-Кононенко. – [2-ге вид., 

переробл. і допов.]. – К. : Знання-Прес, 2002. – 254, [2] 

с. : схеми. – Бібліогр.: с. 254.  

Плющ, М. Я.  

  Системна організація граматичної будови української 

мови [Текст] : таблиці, схеми : навчальний посібник для 

студ. філологічних спец. ВНЗ / М. Я. Плющ, 

О. Ю. Грипас. – К. : Слово, 2015. – 261, [2] c. : табл., 

схеми. 



Олійник, О. Б.  

 Культура мовлення [Текст] : навч. посібник. : рек. МОН 

України як навч. посібник для студ. ВНЗ / Ольга 

Олійник, Василь Шинкарук. – К. : Кондор, 2008. – 

295, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 295.  

Бевзенко, С. П.  

 Сучасна українська мова. Синтаксис [Текст] : 

навчальний посіб. для студенів філологічних спец. ВНЗ 

/ С. П. Бевзенко, Л. П. Литвин, Г. В. Семеренко. – К. : 

Вища школа, 2005. – 269, [1] с. : схеми.  



Бацевич, Ф. С.  

   Філософія мови [Текст] : історія лінгвофілософських 

учень : підручник : затв. МОН України як підручник для 

студентів ВНЗ / Ф. С. Бацевич. – 2-ге вид., стереотипне. – 

К. : Академія, 2011. – 239, [1] c. – (Альма - матер). – 

Зміст: Філософія і мова ; Лінгвофілософський підхід до 

мови ; Філософський підхід до мови ; Розвиток 

лінгвофілософських ідей в Україні. – Бібліогр.: с. 230–

239.  

Бондар, О. І.  

    Сучасна українська мова [Текст] : навч. посібник 

/ О. І. Бондар, Ю. О. Карпенко, М. Л. Микитин-

Дружинець. – К. : Академія, 2006. – 368 с. – (Альма 

Матер). – Зміст: Фонетика ; Фонологія ; Орфоепія. 

Графіка ; Орфографія ; Лексикологія. Лексикографія. 



       Згідно з указом Президента України 9 листопада оголошено 
Днем української писемності та мови. Засновано його було 

значно раніше - ще в 1917 році - на честь преподобного 

Нестора-літописця. Він став достойним послідовником творців 

слов'янської писемності Кирила  та  Мефодія. 


