
Вивчаємо українську мову 
Універсальний словник 7 в 1 : орфографія, 

синоніми, антоніми, омоніми, пароніми, 

фразеологізми, літературознавчі терміни. 

Українська мова та література. – Х. : 

Торсінг плюс, 2014. – 448 с.  
              Кільк. прим.:  1  (чит. зал навч. літ. - 1) 

 

Запропонований універсальний словник з 

української мови та літератури містить 

словники: орфографічний, синонімів, 

антонімів, паронімів, фразеологізмів та 

літературознавчих термінів в достатньому 

обсязі.  

Користування ним допоможе усвідомити 

багатство й лексичну стильове, емоційне 

різноманітність української мови, сприятиме 

вдосконаленню мовних навичок, точності та 

образності слововживання, допоможе 

донести свої думки до співрозмовників. 

Видання буде цікавим як для школярів, 

абітурієнтів, студентів не гуманітарною 

профілів так і для широкого кола читачів, 

любителів української мови та літератури. 
 

Сучасний тлумачний словник української 

мови. 60000 слів / за ред. В. В. 

Дубичинського. – Х. : Школа, 2013. – 784 с.  
              Кільк. прим.:  1  (Абонемент науковий - 1) 
 

Сучасний тлумачний словник української 

мови» містить близько 60 000 Слів і понять. У 

ньому вдало поєднано компактну гніздову 

структуру і доволі повне тлумачення майже 

всіх загальновживаних слів української мови. 

Новим для словника є введення сучасної 

лексики і сленгових фразеологізмів, подання 

походження іншомовних слів, наведення 

закінчень кличного відмінка у назвах осіб та 

окремих - іменників-неістот. Із застарілих слів 

та діалектизмів до словника включено 

здебільшого ті, які широко вживаються в 

художній літературі. У книзі також уміщено 

наукові терміни і сталі вирази. Видання 

розраховане на широку читацьку аудиторію. 

 



Сучасний фразеологічний словник 

української мови : фразеологічні звороти, 

тлумачення, приклади, фразеологізми-

синоніми, фразеологізми-антоніми, 

етимологічні довідки. – Х. : ТОРСІНГ 

ПЛЮС, 2010. – 640 с.  
      Кільк. прим.:  1  (чит. зал навч. літ. - 1) 

 

Словник відображає загальновживану 

фразеологію сучасної української мови. У 

ньому простежується граматичне 

використання, специфіка й сфера вживання 

фразеологічних одиниць. 

Фразеологізми розміщені в алфавітному 

порядку. Їх значення ілюструється цитатним 

матеріалом, який у більшості випадків раніше 

не використовувався. До деяких статей 

наводяться синоніми, антоніми та 

етимологічні довідки.  

Словник адресовано широкому колу 

читачів: учням ВНЗ, студентам коледжів та 

ВНЗ, викладачам, філологам, історикам, 

краєзнавцям, працівникам ЗМІ, слухачам 

курсів підвищення кваліфікації учителів ЗНЗ 1-3 ступенів, усім, хто цікавиться 

народною мудрістю і кому не байдужі барвистість і краса рідного слова, мовна 

культура України. 

 

Тлумачний словник сучасної української 

мови. Фахова лексика, близько 20000 слів / 

за ред. В. С. Калашника. – Х. : ФОП 

Співак, 2009. – 464 с.  
     Кільк. прим.:  1  (чит. зал навч. літ. - 1) 

 

Тлумачний словник укладений провідними 

фахівцями кафедри української мови 

Харківського національного університету ім. 

В. Н. Каразіна за загальною редакцією 

професора В. С. Калашника. 

Словник містить близько 20 000 слів і 

словосполучень. Він розкриває значення 

вживаних у фаховому спілкуванні слів 

української мови. Крім тлумачення 

семантики заголовного слова, видання 

містить відомості про сферу його вживання, 

а також низку усталених сполук в ньому 

створено на ґрунті відповідних спеціальних 

слів. Словник розрахований на фахівців різних 

галузей знань, а також на тих, хто вивчає 

українську мову та прагне вдосконалювати 

свої знання, орієнтуючись на ефективність і високу культуру мовного спілкування.  



Жовтобрюх В.Ф. Сучасний український 

орфографічний словник. – 3-тє вид., 

виправл. і доп. – Х. : Ранок, 2009. – 800 с.  
     Кільк. прим.:  1  (чит. зал навч. літ. - 1) 

 

У словнику наведено близько 105000 слів 

найуживанішої сучасної української лексики, 

дотримано правил останнього, четвертого 

видання «Українського правопису». 

Для зручності користування в додатки 

винесено географічні та астрономічні назви; 

чоловічі й жіночі імена та по батькові. 

Словник розрахований на викладачів 

середньої та вищої школи, школярів, 

студентів, службовців, підприємців. Він 

стане у пригоді всім, хто прагне грамотно 

писати українською мовою, а також 

удосконалювати усне мовлення. 

 

 

 

 
 

Словник українського правопису. Складні 

випадки орфографії / укл. Т. С. Дорошенко. 

– Х. : Торсінг плюс, 2009. – 640 с.  
           Кільк. прим.:  1  (чит. зал навч. літ. - 1) 

 

"Словник українського правопису" 

містить слова й усталені словосполучення 

української мови, правопис і вживання яких 

викликають певні труднощі. Словник 

адресовано школярам, вчителям, студентам 

і викладачам, а також усім тим, хто 

цікавиться мовними питаннями. 

У правописному словнику вміщено 

найскладнішу щодо написання лексику 

сучасної української мови. У цьому словничку 

відсутні наголоси, оскільки автор при його 

укладанні акцентувала увагу на орфограмі 

написання слів з великої чи малої літери, яке 

було домінуючим завданням, що зумовило 

необхідність виключення усіх елементів, які б 

ускладнювали сприйняття тексту. 

 

 

 

 

 



 

Практикум з правопису української 

мови / В. Ф. Христенок, А. В. Висоцький, 

Ю. Л. Маленовський, Т. В. Ткаченко. – 

Донецьк : БАО, 2009. – 256 с.  
       Кільк. прим.:  1  (Абонемент науковий - 1) 

 

Українська мова – національна мова 

українського народу. Увазі читачів 

пропонується посібник» у якому в 

доступній формі викладено теоретичні 

відомості з правопису української мови. 

Також подано різноманітні вправи, 

матеріали для самоконтролю, тексти 

диктантів» контрольні роботи та 

підсумкові тести. Значне місце у виданні 

відведено питанням культури мовлення. 

Навчальний посібник призначений для 

учнів старших класів загальноосвітніх 

середніх шкіл, коледжів, ліцеїв, гімназій та 

абітурієнтів, які складатимуть вступний 

екзамен з української мови. 

 

 

Зубков М. Г. Українська мова. 

Універсальний довідник. – 6-тє вид., доп. 

– Х. : Школа, 2009. – 512 с.  
       Кільк. прим.:  2  (Абонемент науковий - 1, 

чит. зал навч. літ. - 1) 

 

Довідник є найновішим і найповнішим 

функціональним виданням такого роду. 

Розгляд змін у правописі, що сталися, 

відбуваються або очікуються, 

супроводжується науковим обґрунтуванням 

і коротким історичним коментарем. 

У довіднику подано різні граматичні 

теми, лексичні узгодження, уживання 

літери ґ як у загальних, так і у власних 

назвах; наведено паралельні форми 

вживання фразеологізмів, сталих виразів з 

огляду на їх російські аналоги. Доречними є 

додатки: нормативні скорочення, імена по 

батькові, словнички типових мовних 

зворотів тощо. 

Довідник розраховано на всіх, не 

байдужих до своєї грамотності. 

 

 

 



Зубков М. Практичний словник синонімів 

української мови. – Х. : Весна, 2008. – 720 с.  
  Кільк. прим.:  1  (чит. зал навч. літ. - 1) 

 

Лексикографічний довідник осягає всі 

царини людської діяльносте, надаючи 

користувачеві розлогий вибір синонімів 

можливих варіятивних форм. Однослівні 

синонімічні ряди урізноманітнюють 

перифрази, фразеологізми, ідіоми, сталі 

словосполуки тощо. Корпус Словника 

укладено згідно з унормованими 

правописними правилами, ураховано також 

останні розсліди науковців-лінґвістів щодо 

відродження питомої української лексики. 

Словник прислужиться якнайширшому 

колу користувачів від шкільництва до 

науковців і журналістів. 

  

 

 

 

 

 

Ужченко В.Д. Сучасна українська мова. 

Збірник вправ і завдань : навч.посіб. / В. Д. 

Ужченко, Т. П. Терновська, Т. С. 

Маркотенко. – К. : Вища шк., 2006. – 286 с.  
      Кільк. прим.:  5  (Абонемент науковий - 4, чит. 

зал навч. літ. - 1) 

 

Збірник охоплює всі розділи курсу сучасної 

української мови й відповідає вимогам 

лінгводидактики. До нього увійшли змістовні 

тексти й цікаві завдання, що передбачають 

творчий підхід до їх виконання. Вправи, 

згруповані за відповідними темами, мають 

різноманітний характер: аналіз правил, 

вивчення доцільності ви-користання їх у 

мовній практиці, ознайомлення зі словниками 

й робота з ними, лексичний, фонетичний, 

орфографічний і граматичний розбори тощо. 

Для студентів вищих навчальних закладів І–II 

рівнів акредитації. 

 

 

 

 

 

 



Дорошенко С. І. Загальне мовознавство : 

навч. посібник. – К. : ЦНЛ, 2006. – 288 с.  
        Кільк. прим.:  1  (чит. зал навч. літ. - 1) 

 

Зміст і послідовність викладу навчального 

матеріалу відповідає діючій програмі 

відповідного курсу, що його слухають студенти 

першого курсу філологічних і педагогічних 

спеціальностей. У п'яти розділах посібника 

розкриваються основні проблеми мовознавства 

як науки. У першому розділі висвітлюються 

проблеми загального і часткового мовознавства, 

місце мовознавства серед інших наук, методи 

лінгвістичних досліджень. Другий розділ 

присвячений поясненню природи і функцій мови 

як суспільного явища. Розкриттю проблеми 

походження мови як засобу спілкування й 

історичного розвитку мов відведено і третій 

розділ. У четвертому подаються відомості про 

розділи мовознавства, предметом яких є 

елементи мовної системи - фонеми, морфеми, слова, речення і процеси їх змін в 

історичному розвитку конкретних мов. Класифікації мов світу розглядаються в 

п'ятому, а історія та значення письма - в шостому розділах. У кінці книги подані 

основна і додаткова література до курсу, перелік словників лінгвістичних термінів, а 

також предметний покажчик. 

Посібник розраховано на студентів філологічних і педагогічних спеціальностей 

університетів, інститутів і коледжів. Матеріали посібника можуть стати в пригоді 

вчителям ліцеїв, гімназій і загальноосвітніх шкіл. 

Довідник з культури мови : посібник / С. Я. 

Єрмоленко, С. П. Бибик, Н. М. Сологуб, Г. М. 

Сюта ; за ред. С. Я. Єрмоленка. – К. : Вища шк., 

2005. – 399 с.  
              Кільк. прим.:  97  (Абонемент науковий - 4, 

чит. зал навч. літ. - 1, Абонемент навчальний - 92) 

 

У довіднику висвітлено сучасний зміст поняття 

«культура мови», наголошено на значенні 

культури мови для утвердження літературного 

стандарту національної мови. Наведено конкретні 

випадки слововживання, труднощів граматики та 

правопису, правильного вживання великої та малої 

літер, написання імен і прізвищ, пунктуації в 

ділових паперах, запропоновано зразки офіційних 

вітань та російсько-український словник книжних 

і розмовних висловів, перелік слів, у наголошуванні 

яких найчастіше трапляються помилки.  

Для студентів, викладачів. Буде корисним для 

широкого кола читачів, які бажають 

удосконалити своє спілкування літературною мовою. 

 



Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних 

службовців. - К. : Літера, 2004. - 400 с.  
              Кільк. прим.:  5  (Абонемент науковий - 3, 

чит. зал навч. літ. - 2) 

Мета пропонованого посібника – 

допомогти державним службовцям досконало, 

ґрунтовно оволодіти українською літературною 

мовою, піднести рівень культури усного й 

писемного мовлення, а також набути навичок 

укладання конкретних документів. 

Посібник написано відповідно до 

Національного стандарту України «Державна 

уніфікована система документації» ДСТУ 4163-

2003 та «Діловодство й архівна справа. Терміни 

та визначення понять» ДСТУ 2732-2004. У 

посібнику послідовно й дохідливо викладено 

теоретичний матеріал, який знайомить з 

мовними нормами офіційно-ділового стилю, 

подано зразки організаційних, довідково-

інформаційних, обліково-фінансових та інших 

документів. Особливу увагу приділено усному 

діловому спілкуванню. Перевірити засвоєні знання допоможе рубрика «Перевірте свої 

знання». Посібник стане у пригоді всім, хто не байдужий до української мови й хоче 

оволодіти мистецтвом ділового спілкування. 

 

Гуйванюк Н. В. Українська мова. Схеми, 

таблиці, тести : навч. посібник / Н. В. 

Гуйванюк, О. В. Кардащук, О. В. Кульбабська. 

– Львів : Світ, 2005. – 304 с.  
            Кільк. прим.:  20  (Абонемент науковий - 2, чит. 

зал навч. літ. - 1, Абонемент навчальний - 17) 

 

Запропонований навчальний посібник 

покликаний полегшити засвоєння основних 

теоретичних відомостей із курсу сучасної 

української мови, які систематизовані у формі 

схем і таблиць з огляду на різноманітні сучасні 

наукові підходи, різні типи класифікацій мовних 

одиниць. Навчальний матеріал легко розбити на 

модулі й проконтролювати як залікові кредити. 

Навчальний посібник побудований так, щоб 

активізувати розумову діяльність студентів, 

виформовувати їх базовий лінгвістичний 

світогляд, уможливити економію часу. У 

комплексі з іншими навчальними виданнями ця 

книга сприятиме досягненню основної мети 

навчання української мови у ВНЗ і профільних школах України - розвиток особистості, 

яка вільно володіє вміннями та навичками комунікативно виправданого користування 

мовними засобами в різних формах і сферах мовлення. 

 



Фурдуй М. І. Українська мова. Практикум з 

правопису : навч. посібник / за ред. В. В. 

Різуна. – К. : Либідь, 2004. – 270 с.  
     Кільк. прим.:  40  (Абонемент науковий - 4, чит. 

зал навч. літ. - 1, Абонемент навчальний - 35) 

Розглядаються питання орфографії, правопису 

і пунктуації в руслі поглиблення знань, 

підвищення рівня грамотності, культури 

писемного мовлення. Системно подається 

базовий теоретичний матеріал, окремі 

відомості з лексики, морфології і синтаксису, 

без чого неможливе наскрізне розуміння 

значення слова, орфографічних або 

пунктуаційній правил. Використовуються різні 

форми активізації навчального пронесу. До всіх 

розділів пропонуються відповідні вправи, 

завдання та контрольно-тренувальні роботи з 

елементами тестування. Для студентів вищих 

навчальних закладів, абітурієнтів, 

старшокласників. Буде корисний для тих, хто 

самостійно поглиблює свої знан ня з 

української мови.  

 

Бабич Н. Д. Практична стилістика і 

культура української мови : навч. 

посібник. – Львів : Світ, 2003. – 432 с.  
      Кільк. прим.:  3  (Абонемент науковий - 2, чит. 

зал навч. літ. - 1) 

 

У посібнику розглядаються 

закономірності формування та засоби 

структурної організації суспільно-зумовлених 

різновидів мови, питання культури мовлення у 

різних функціональних стилях літературної 

мови. Для студентів і викладачів філологічних 

факультетів вузів, учителів і учнів усіх типів 

шкіл. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пономарів О. Культура слова: 

Мовностилістичні поради : навч. посібник. 

– 2-ге вид., стер. – К : Либідь, 2001. – 240 с.  
      Кільк. прим.:  2  (Абонемент науковий - 1, чит. 

зал навч. літ. - 1) 
 

У посібнику даються поради щодо вибору 

слів, вимовних, наголосових та морфологічних 

варіантів, синтаксичних конструкцій для 

найкращого висловлення думки в різних стилях 

української літературної мови. Рекомендації 

автора ґрунтуються на мовному досвіді 

українського народу, відбитому в творах 

класичного та сучасного письменства. 

Висвітлюються питання мовної 

культури, аналізуються найважливіші норми 

української вимови, правила сучасного 

слововживання, пов’язані зі змістовою й 

стилістичною точністю слова, з’ясовується 

походження окремих фразеологізмів, власних 

назв тощо. Звернено увагу на труднощі 

вживання тієї чи іншої граматичної форми, 

на складні випадки українського правопису та 

на зміни, що відбулися в ньому. 

Для студентів, викладачів, науковців, редакторів, лекторів, журналістів. 
 

Пономарів О. Д. Сучасна українська мова : 

підручник / О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. 

Ю. Шевченко ; за ред. О. Д. Пономарева. – 2-

ге вид., перероб. – К : Либідь, 2001. – 400 с.  
     Кільк. прим.:  13  (Абонемент науковий - 4, чит. 

зал навч. літ. - 1, Абонемент навчальний - 8) 

 

У підручнику розглядаються питання 

фонетики, вимови, графіки, лексикології, 

фразеології, лексикографи, словотвору та 

морфології сучасної української літературної 

мови. Подаються відомості з діалектологи та 

загального мовознавства. 

Міститься опис синтаксичних 

особливостей побудови словосполучень і 

речень. Окремі розділи присвячені проблемам 

формування одиниць зв'язного мовлення та 

основам пунктуації. 

Для студентів гуманітарних факультетів 

вищих закладів освіти. 

 

 

 
 


