ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ
Історія свята
День української писемності та мови – державне свято, яке щороку
відзначається в Україні 9 листопада. Воно було започатковано 9 листопада 1997
року Указом Президента № 1241/97 "Про День української писемності та мови" на
підтримку "ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі
української мови в консолідації українського суспільства".
За православним календарем у цей день вшановують пам'ять преподобного
Нестора-літописця.

Він

був

письменником-агіографом,

основоположником

давньоруської історіографії, першим істориком Київської Русі, мислителем,
вченим, ченцем Києво-Печерського монастиря.
Дослідники вважають, що саме з преподобного Нестора-літописця і
починається писемна українська мова. Він є автором найдавнішої пам'ятки
історіографії та літератури українців – "Повісті минулих літ", яка була завершена
близько 1113 року. Цей твір складений на основі сучасних автору подій і архівних
літописів, народних переказів та оповідань.
У цей день традиційно:
- покладають квіти до пам'ятника Несторові-літописцю;
- відзначають найкращих популяризаторів українського слова;
- заохочують видавництва, які випускають літературу українською мовою;
- стартує Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика —
конкурс проводиться за підтримки Міністерства освіти та науки України та Ліги
українських меценатів. Щорічна кількість учасників - понад 5 млн із 20 країн світу.
Радіодиктант для українців
Традиційно до свята проводиться радіодиктант національної єдності, який
проходить на Українському радіо. Таку акцію започаткували 2000 року. Так,
щороку всі охочі можуть взяти участь у написанні радіодиктанту та не стільки
з'ясувати, чи добре знають українську мову, як продемонструвати єдність з усіма,
хто любить і шанує українське слово.
Топ-10 цікавих фактів про українську мову
1. Найбільше перекладений літературний твір – "Заповіт" Т.Г.Шевченка: 147
мовами народів світу.

2. Особливістю української мови є те, що вона багата на зменшувальні форми.
Зменшувально-пестливу форму має, як не дивно, навіть слово "вороги" –
"вороженьки".
3. Найбільш уживаною літерою в українській абетці є літера "п"; на неї також
починається найбільша кількість слів. Літера "ф" – найменш уживана. Слова, які
починаються з цієї літери, в переважній більшості випадків прийшли в українську
мову з інших мов.
4. Найдовше слово в українській мові складається з 30 літер. Це слово
"дихлордифенілтрихлорметилметан" – назва хімікату, що використовується для
боротьби зі шкідниками.
5. Іменник у нашій мові має 7 відмінків (один з них – кличний). Це вирізняє
українську мову серед східнослов'янських. Сьомий, кличний, існує також в
граматиках латини, грецької мови та в санскритській граматиці (як опціональний
восьмий відмінок).
6. Назви всіх дитинчат тварин в українській мові належать до середнього роду.
7. Сучасна українська мова налічує, згідно зі словником Національної Академії
Наук України, близько 256 тисяч слів і включена до списку мов, які успішно
розвиваються в цей час.
8. Офіційно вважається, що після видання "Енеїди" Котляревського українська
мова була прирівняна до літературної мови. Івана Котляревського по праву
вважають основоположником нової української мови.
9. В українській існує три форми майбутнього часу! Проста, складна і складена.
Майбутній час першої особи однини недоконаного виду в українській має іншу
форму без префікса: знатиму, говоритиму, робитиму тощо.
10. Найстарішою українською піснею, запис якої зберігся до наших днів,
вважається пісня "Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш?"
З нагоди Дня української писемності та мови, який щорічно
відзначається 9 листопада, наукова бібліотека ЛНАУ пропонує Вашій увазі
переглянути віртуальну виставку «Душа народу бринить у слові».

«ДУША НАРОДУ БРИНИТЬ У СЛОВІ»

Словник
української
біологічної
термінології. Київ: КММ, 2012. 744 с.
У словнику зафіксовані найуживаніші
сучасні українські біологічні терміни з
дефініціями та їхні відповідники в
російській й англійській мовах.
Для працівників наукових установ,
видавництв, радіо, телебачення, викладачів,
учнів, студентів та всіх, хто цікавиться
українським словом.

Граматика
сучасної
української
літературної мови. Морфологія /за ред. К. Г.
Городенської. - Київ: Видавничий дім
Дмитра Бураго, 2017. 752 с.
У цій праці вперше цілісно описано
морфологічну систему і структуру сучасної
української літературної мови на теоретичних
засадах функційно-категорійної граматики.
Характеристика
частиномовних
і
нечастиномовних класів одиниць, типів та
функцій морфологічних категорій ґрунтується
на
широкому
фактичному
матеріалі,
залученому з усіх функційно-стильових
різновидів
мови,
і
багаторічних
напрацюваннях академічної та вишівської
науки, що посприяло об’єктивності й повноті
морфологічного опису. Він задовольняє
найрізноманітніші потреби сучасної української мовної практики.
Для мовознавців, викладачів і студентів філологічних факультетів,
учителів та учнів, усіх, хто хоче глибше пізнати морфологічну будову
української літературної мови.

Словник української мови в 11 томах. Додатковий
том: у 2-х кн. Кн. 1. А-Л. К.: Видавничий дім
Дмитра Бураго, 2017. 556 с.
Додатковий том - словник тлумачного типу, у
якому зафіксовано нові слова, значення слів та
відтінки значень, особливості слововживання, стійкі
словосполучення, фразеологізми, не охоплені
«Словником української мови» в 11 томах (1970 1980). Це лексика, функціонує в художньому,
публіцистичному,
науково-популярному,
розмовному,
офіційно-діловому,
конфесійному
стилях української мови (загалом 35 тис. слів). Крім
розгорнутого)
тлумачення,
проілюстрованого
паспортизованими цитатами, Додатковий том подає
нормативну,функціонально-стильову,
емоційно-експресивну та часову характеристику реєстрових одиниць і регламентує
їхню сполучуваність.

Український лексикон кінця XVIII - початку XXI
ст.: словник-індекс: у 3-х т. Т. 1. А- Й. К.:
Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. - XXXV+669
с.
Український лексикон містить близько 300 тис.
слів з найпопулярніших словників української
мови: тлумачних, енциклопедичних, орфографічних
і т. ін. Словник- індекс дає різноманітну інформацію
про слово: написання, наголошування, наявність
формальних варіантів і омонімів, фіксацію в
кожному з 18 словників-джерел тощо.
Український
лексикон
призначений
для
фахівців-філологів, насамперед лексикологів і
лексикографів, викладачів української мови,
працівників видавництв, журналістів, перекладачів,
а також для широкого кола читачів.

Клименко Н. Ф. Українська біологічна
термінологія кінця XX - початку XXI ст. :
Монографія. Київ : Видавничий дім Дмитра
Бураго, 2017. 212 с.
У монографії розглянуто термінотворення
біології, використання словотвірних способів
української мови, звернуто увагу на особливу
продуктивність
основоскладання,
перифрастичного та семантичного словотворення.
Окреслено
співіснування
та
конкуренцію питомих і запозичених одиниць,
наслідки мовної інтерференції в біологічній
терміносистемі, особливості функціонування
лексико-семантичної категорії демінутивності,
взаємодоповнюваність процесів окнижнення та
орозмовлення термінів, а також своєрідність
оформлення універбів у розгляданій терміносистемі.
Для мовознавців, викладачів, аспірантів.
Халіновська Л. А. Українська авіаційна
термінологія:
формування
і
функціонування: Монографія. Київ : КММ,
2017. 240 с. (Серія «Студії з українського
мовознавства»).
У монографії комплексно досліджено
шляхи
виникнення,
розвитку
та
функціонування на різних етапах авіаційної
термінології
української
мови.
Аналіз
українських авіаційних термінів проведений із
заглибленням в історію становлення галузі та
поширення їх у профільних працях (галузевих,
лексикографічних, наукових). Простежено
найхарактерніші
системні
відношення
(синонімію, антонімію, гіперо-гіпонімію);
з’ясовано основні тематичні групи авіаційних
термінів. Виявлено взаємодію запозичених та
питомих українських термінів, а також
термінів(терміноелементів)-інтернаціоналізмів. Висвітлено основні способи й
процеси номінації в авіаційній термінології української мови.
Для науковців, викладачів вищої школи, аспірантів (студентів).
та учителів.

ПУБЛІКАЦІЇ
СПІВРОБІТНИКІВ
ІНСТИТУТУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НАН
УКРАЇНИ (1991 -2015): бібліографічний
покажчик
У бібліографічному покажчикові подано
інформацію про колективні та індивідуальні
праці співробітників Інституту української
мови НАН України від часу створення
Інституту - 1991 року - до 2015 року.

Дубровський В. Московсько-Українська
Фразеольогія. Словник стійких сполук. /
Інститут української мови НАН України.
Київ: КММ, 2017.
128 с.
(Серія
«Лексикографічна спадщина України» ).
Перевиданням
«Московсько-української
фразеольогії» В. Дубровського зроблено
спробу повернення в інформаційний простір
українського
мовознавства
і
культури
лексикону, який уперше опубліковано 100
років тому; тому пізніше разом з іменем автора
словник потрапив під заборону і нищення,
давно став бібліографічною рідкістю.
У словнику подано українськомовні
еквіваленти до словосполук, фразеологізмів,
окремих слів російської мови насамперед зі
сфери широкого вжитку, відтворено широкі ряди синонімічних засобів
передавання понять відповідно до різноманітних комунікативних ситуацій та
настанов спілкування. Словник доносить виразний мовний портрет епохи і
особливості менталітету українців початку XX ст.

Нові слова та значення: словник / Ін-т укр..
мови НАН України; укл.: Л. В. Туровська, Л. М.
Василькова. Київ: Довіра, 2008. 271 с.
Словник уміщує нові слова та значення кінця XX
— початку XXI століття, репрезентовані в
українських засобах масової інформації.
Для працівників наукових установ, видавництв,
радіо, телебачення, викладачів, студентів, усіх, хто
цікавиться українським словом.

Культура слова: вип.: 74-78, 81-86. Київ:
Інститут української мови НАН України, 2017.
Збірники підготовлено за матеріалами круглого
столу «Культура слова» і час: до 50-річчя
видання». Презентовано не лише історію
щопіврічника, а й інтегративну природу
культуромовних
студій,
архітектуру
філологічного знання, зафіксовану в рубриках
видання.
Оновлена назва розділу «Теорія та історія
лінгвостилістики» проектується на серію
майбутніх публікацій з історії стилістики в
Україні.
Оригінальні й різнопланові лінгвістичні розвідки
запропоновано в рубриках «Слово в художньому
творі», «Мова і час», «Термін і сьогодення»,
«Мова засобів масової комунікації». У
«Рецензіях»
предметом
дискусії
між
письменниками й мовознавцями стала специфіка відтворення історії української
мови в художньо-наукових виданнях.
Потужна інформаційна наснаженість і доступність викладу сприяє
привабливості збірника як для фахівців-філологів, так і для широкого кола читачів.

Дубровський
В.
Словник
московсько-український. / Інститут української мови НАН України. - Київ: КММ, 2013.
464 с. (Серія «Лексикографічна спадщина
України»).
Словник Віктора Дубровського переносить у
світ мовного досвіду і мовних уподобань
столітнього минулого. І саме відкриттям цієї
малознаної епохи початку XX століття, свіжістю
й незужитістю багатьох слів і форм, широтою
синоніміки, глибиною й нескаламученістю
джерел української мови. Словник полонить
розум і серце сучасного читача.

У просторі культури мови і стилю. Світлані
Яківні Єрмоленко / Ін-т укр. мови НАН
України: упорядн.: С. П. Бибик, Т. А. Коць.
-Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019.
332 с. (Серія «Глибини рідної мови…»)
Збірник створений на пошану видатного
мовознавця - фахівця в галузі лінгвостилістики,
лінгвофольклористики, лінгвоукраїнознавства,
граматики, історії української літературної мови,
культури
мови,
лінгводидактики,
члена-кореспондента
НАН
України
С.Я.
Єрмоленко. Видання містить статті з проблем
теоретичної і практичної лінгвостилістики та
розвитку її терміноапарату, ідіостилістики,
лінгвософії українських літературних текстів,
соціолінгвістики,
політичної
дискурсології,
історії української лінгвістики тощо, охоплюючи широкий діапазон напрямків,
пов’язаних з науковими зацікавленнями цього вченого. У збірнику також
уміщений список праць С. Я. Єрмоленко.
Видання буде цікаве для філологів, лінгводидактів, історіографів української
науки.

Ставицька Л. О. Гендер: мова,
свідомість, комунікація / Інститут української
мови НАН України. Київ: КММ, 2015. 440 с.
Монографія є першим в україністиці
фундаментальним
дослідженням
з
лінгвогендерології. Працю присвячено проблемі
концептуалізації статі в українській фразеології та
мовній свідомості українців, у ній досліджено
тендерно релевантні комунікативні стратегії та
особливості
слововживання.
Уперше
на
українському матеріалі описано різнотипні
стратегії й тактики невербальної комунікації в
тендерному аспекті. Робота поєднує елементи
метааналізу та результати здійсненого автором
психолінгвістичного експерименту, спостереження за усним спонтанним мовленням, аналіз
українського художнього дискурсу ХІХ-ХХ ст.
Книжка адресована філологам, соціологам, психологам, усім, хто цікавиться
проблемами маніфестації людей різної статі в українській мові, приписуваних їм
оцінок, а також вербального й невербального самовираження чоловіків і жінок.

Українська ономастика: бібліографічний
покажчик / уклад.: С. О. Вербич та ін.Київ:
Інститут української мови НАН України,
2013. 366 с.
У покажчику з української ономастики
вміщено бібліографічний опис індивідуальних і
колективних праць українських мовознавців,
істориків, краєзнавців із назвознавства від другої
половини XIX ст. до 2000 р. включно
(монографії, збірники наукових праць, навчальні
посібники, статті, тези й матеріали доповідей на
наукових конференціях, семінарах, з’їздах,
конгресах; рецензії), а також різноманітні
ономастичні довідники, опубліковані в Україні
та за її межами. Це перший бібліографічний
довідник з української ономастики.

Активні ресурси сучасної української
номінації: ідеографічний словник нової
лексики / за ред. Є. А. Карпіловської. - Київ:
TOB «КММ», 2013. 416 с.
Пропонована праця – перший в
українській
лексикографії
ідеографічний
словник нової лексики. Він подає близько 4 тис.
слів і словосполук, що з’явилися в українській
мові за роки незалежності і виражають спільне
поняття. їх об’єднано у поняттєві поля - статті
словника. Кількість нових найменувань у полі,
їхнє розмаїття доводять важливість певного
поняття для свідомості сучасних українців, а
також активність певних мовних засобів його
втілення. У словнику описано формальні,
змістові та функційні властивості нових слів і
словосполук, їхню роль у сучасній мовній практиці, унаочнено тенденції
внормування у мові нових назв і суджень.
Джерельну базу словника становлять тексти українських ЗМІ, як
друкованих, так і електронних, української художньої, наукової, науковопопулярної та навчально-довідкової літератури, мовна практика Інтернету, записи
теле- і радіомовлення за період 1991-2013 рр.
Для науковців, викладачів, журналістів, редакторів і всіх, хто працює з
українським словом і цікавиться проблемами розвитку й культури сучасної
української мови.

Тимошенко П. Д. Студії над мовою
Тараса Шевченка / Інститут української
мови НАН України. Київ: КММ, 2013. 224 с.
У виданні вміщено дослідження відомого
українського мовознавця Петра Дмитровича
Тимошенка (1920-1984) про мову Тараса
Шевченка. Прийомами опрацювання мовних
явищ і глибиною осмислення ролі Т. Шевченка в
розвитку української літературної мови студії П.
Тимошенка становлять окрему важливу
сторінку
лінгвістичної
шевченкіани
та
досліджень з історії української мови.
Для шевченкознавців, філологів, дослідників
української мови, викладачів, студентів.

ТИМЧЕНКО
Є.
МАТЕРІАЛИ
ДО
СЛОВНИКА ПИСЕМНОЇ ТА КНИЖНОЇ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ХУ-ХУІІІ ст. / за ред.
В. В. Німчука. У 2-х книгах. Київ: Інститут
української мови НАН України, 2003. Кн. 1.
512 с.
«Материалы для словаря письменной и
книжной южнорусской речи XV- XVIII вв.»
видатного
мовознавця
Є.
Тимченка
(1866—1948) - перший історичний словник
української мови, складений на наукових
засадах. Разом із Словарем української мови за
ред. Б. Грінченка словник у свій час було
нагороджено премією М. Костомарова. Але
праця Є. Тимченка досі залишилася в
машинопису. За відсутності історичного
словника
української
мови,
який
би
хронологічно
охоплював
увесь
староукраїнський період, праця Є. Тимченка й
нині може служити великою підмогою для тих, хто вивчає розвиток української
мови (особливо - лексики й словотвору), досліджує історію українського народу,
його культуру, читає старожитні тексти в оригіналах.

Загальні вимоги до оформлення
наукової,
навчальної
та
навчально-методичної літератури : метод,
рек. для наук.-пед. працівників / уклад.: Н.
М. Ніколаєнко, Т. О. Рудич. Харків:
ХНТУСГ, 2019. 83 с.
Методичні рекомендації розроблені на
основі законодавчих актів України про
видавничу діяльність, нормативно-правових
документів Міністерства освіти і науки
України, державних стандартів України, інших
нормативних
документів.
Рекомендації
надають
загальну
інформацію
щодо
оформлення та підготовки до друку: наукових,
навчальних та навчально-методичних видань.
Методичні рекомендації будуть корисними
науково-педагогічним працівникам – авторам та укладачам наукових, навчальних
та навчально- методичних видань.
ТИМЧЕНКО
Є.
МАТЕРІАЛИ
ДО
СЛОВНИКА ПИСЕМНОЇ ТА КНИЖНОЇ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ХУ-ХУІІІ ст. / за ред.
В. В. Німчука. У 2-х книгах. Київ: Інститут
української мови НАН України, 2003. Кн. 2.
512 с.
«Материалы для словаря письменной и
книжной южнорусской речи XV-ХУШ вв.»
видатного мовознавця Є. Тимченка (1866-1948)
- перший історичний словник української мови,
складений на наукових засадах. Разом із
«Словарем української мови» за ред. Б.
Грінченка словник у свій час було нагороджено
премією М. Костомарова. Але праця Є.
Тимченка досі залишилася в машинопису. За
відсутності історичного словника української
мови, який би хронологічно охоплював увесь
староукраїнський період, праця Є. Тимченка и
нині може служити великою підмогою для тих, хто вивчає розвиток української
мови (особливо - лексики й словотвору), досліджує історію українського народу,
його культуру, читає старожитні тексти в оригіналах.

Граматичний словник української
літературної мови. Словозміна: Близько 140
000 слів / Відп. ред. Н. Ф. Клименко, Київ:
Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2011. 760 с.
Словник уперше в українській лексикографи
подає повний опис словозміни сучасної української літературної мови. Кожне слово
супроводжує інформація про його словозмінну
парадигму:0 1) набір закінчень словоформ; 2)
зміни в основі; 3) схему наголошування.
Окрему частину Словника становить індекс
усіх словозмінних парадигм української мови:
регулярних (продуктивних) і унікальних
(непродуктивних).
Для науковців, викладачів і студентів, учнів і
вчителів загальноосвітніх шкіл редакторів, журналістів, усіх, хто прагне
поглибити знання з граматики української літературної мови.

