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«Мова – це наша національна ознака, 
в мові – наша культура, 

сутність нашої свідомості»



Найгарніша серед усіх

«Українською захоплювалися в усіх куточках планети. Цьому факту є чимало неспростовних
підтверджень. Наприклад, німецький поет Ботенштедт, побувавши в Україні, писав, що наша
мова є «найгарнішою серед усіх слов'янських мов, вирізняється великою музичною гнучкістю».
А відомий письменник і мандрівник часів Османської імперії Є. Челебі, який обійшов весь світ,
вважав її «багатшою і всеосяжнішою, ніж персидська, китайська, монгольська та багато інших,
разом узятих».

Васильчук С. Поки живе мова – житиме народ / С. Васильчук // Військо України. –
2018. – №2. – С. 50-53.

Непереможний дух нації – мова // Світогляд. – 2017. – №5. – С. 1-2.

«Мова була, є і буде неповторним кодом нації, визначальним чинником її утворення,
утвердження й розвитку, збереження пам'яті, традицій та цілісності національної держави.
Через мову сприймають націю, оцінюють її та ідентифікують, а кожен член національної
спільноти пізнає власну співмірність із нею, самоідентифікується…»



Ділове мовлення

Зубков, М. Г. Українська мова : універсальний довідник / М. Г. Зубков. - Вид. 3-тє, випр. й доп. –
Харків : Школа, 2007. – 492 с.

Найповніше функціональне довідкове видання зі змінами у правописі, які супроводжуються
науковим обґрунтуванням і коротким історичним коментарем. Автором розглянуто різні
граматичні теми, лексичні узгодження, форми вживання фразеологізмів, сталих виразів з
огляду на їх російські аналоги.

В роботі проаналізовано визначення поняття «фахова мова» у наукових
працях вітчизняних та зарубіжних вчених. Автор наводить приклади
спільних та відмінних рис у мовах.

Камінська О. Фахова мова. Проблематика визначення та
особливості вживання / О. Камінська // Актуальні питання
суспільних наук та історії медицини. – 2018. – №1. – С. 6-9.



Шевчук, С. В. Українське ділове мовлення / С. В. Шевчук ; рец.: В. В. Лобода, Г. Х. Щербатюк,
О. Д. Горбул ; ред. Н. В. Леонова. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 2004. –
304 с.

Автором розглянуто стилі сучасної української літературної мови, зокрема офіційно-ділового. Наведено
класифікацію ділових паперів та вимоги до їх складання, зразки оформлення різних видів документів,
подано теоретичний матеріал із сучасної української мови.

«Думайте, розмовляйте, мрійте, 
пишіть, жартуйте, співайте, читайте 

рідною мовою»



Нова спроба
Гентшель Г. Мови і коди в центральних регіонах України: думки та атитюди / Г. Генштель, Я. П. Целер //
Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2017. – №1. – С.103-127.

У дослідженні йдеться про становлення українців до мов і кодів у своїй країні. В першу чергу, це
українська і російська, також українсько-російська змішана мова, котру серед населення і, як правило, у
наукових працях називають суржиком. Проаналізовано зв'язок між цими настановами і мовною
поведінкою індивідів, тобто між настановами і самооцінками українців щодо частоти використання
трьох мов/кодів, що повсюдно зустрічаються в Україні.

Ляшенко Л. Нова спроба пояснення появи та еволюції протоіндоєвропейської мови на основі 
нооісторії України / Л. Ляшенко // Вища школа. – 2017. – №2. – С. 43-52.

Автор роботи, розкриває питання походження протоіндоєвропейської мови і внеску наших
пращурів у першу тоффлерівську хвилю цивілізаційного розвитку. Наводить докази поєднання
нових слів і термінів протоіндоєвропейської мови, які народилися у анатолійській та степовій
зонах.



Українська мова як іноземна
Цуркан М. Сфера побутування української мови як іноземної / М. Цуркан // Актуальні
питання суспільних наук та історії медицини. – 2017. – №3. – С. 37-42.

Історичний екскурс до формування фундаментальних основ предмета в рамках україністики

як дисципліни, яка представляє Україну в світі; проаналізовані етапи становлення дисципліни

«Українська мова як іноземна». У роботі розглянуто методичну та навчальну літератури,

визначено основні напрямки існування дисципліни сьогодні.

Українська мова як іноземна : тимчасова програма навчальної дисципліни для іноземних студентів підготовчих
факультетів (відділень вищих навчальних закладів МОЗ України) / Міністерство охорони здоров’я України,
Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України. - Київ : [б. и.], 2015. – 78 с.

Програма розроблена співробітниками кафедри мовознавства Івано-Франківського національного медичного університету для вивчення
нормативної дисципліни «Українська мова як іноземна» для підготовчих факультетів закладів вищої медичної освіти України. Програма
передбачає реалізацію процесу мовної підготовки іноземних громадян на підготовчих факультетах, вишах України.



Якімова А. Збереження етнонаціональної ідентичності українців у Болгарії: історичний та
сучасний контексти / А. Якімова // Народна творчість та етнологія. – 2019. – №5. – С. 51-57.

Проаналізовано проблему збереження етнонаціональної ідентичності українців Болгарії в
історичному та сучасному контекстах. У роботі представлено різні документальні пам’ятки,
збережені в болгарських архівах, бібліотеках, музеях та монастирях.

Силка А. А. Українська мова як мова професійного навчання : навчальний посібник для іноземних
студентів медичного профілю (з російською мовою навчання) / А. А. Силка. – Суми : Сумський
державний університет, 2016. – 113 с.

Посібник адресований іноземним студентам медикам для вивчення української мови як для вирішення
навчальних завдань, так і для задоволення їх соціально-культурних потреб, пов’язаних з адаптацією в
реальній мовній ситуації країни, в якій вони навчаються.



Мацько О. Мовленнєвий етикет і міжкультурна комунікація / О. Мацько // Дивослово. –
2018. – №11. – С. 34-41.

У роботі розглянуто етикетні системи різних народів. Більш глибше розкрито
принципи етикетного спілкування лінгвокультурних спільнот, порівняно етикетні
мовні формули.

«Без усякої іншої науки ще можна обійтися, без знання 
рідної мови обійтися не можна» 

О. Олесь
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