


  21 лютого – Міжнародний день рідної мови. В Україні він 
відзначається з 2002 року. На Землі нараховується приблизно 
6000 мов, але справа в тому, що 95% з них охоплюють дуже малу 
частину населення світу. За даними ЮНЕСКО, ними 
розмовляють всього 4% людства. До того ж на Землі існує 200 
мов, кожною з яких спілкуються менше 10 осіб. Відтак зрозуміло, 
що часто ці мови не передаються наступному поколінню і 
потрапляють у забуття. Вважається, що кожного місяця у світі 
зникає дві мови, а науковці попереджають, що в XXI столітті 
щонайменше 40% мов можуть зникнути з лінгвістичної карти 
світу.  

   ЮНЕСКО оприлюднило світовий Атлас мов, яким загрожує 
зникнення. Згідно із цим документом, на території України існує 
15 таких мов. Серед них наймасовішими є поліська (800 тисяч 
носіїв), кримськотатарська (понад 200 тисяч) та гагаузька 
(майже 150 тисяч носіїв). 





811.161.2(075.8) 

У45 

    Українська мова за професійним спрямуванням [Текст] : Нац. підручник для 

студ. вищ. навч. закл. - мед. універ., інститутів й академій / За ред С.М. Луцак 

[Луцак С.М., Литвиненко Н.П., Турган О.Д., Сілевич Л.І., Василевич Р.Я., 

Мельничук О.М., Соловій У.В.]. - К. : ВСВ"Медицина", 2017. - 360 с. Всього:  101 

прим. 

  Національний підручник укладено 
відповідно до освітньо-кваліфікаційних 
характеристик, освітньо-професійних 
програм підготовки фахівців медичної 
спеціальності та згідно із сучасними 
концепціями викладання української мови 
за професійним спрямуванням. У ньому 
подано відомості про лексичний, 
морфологічний і синтаксичний аспекти 
професійної мови медиків, розглянуто 
інформацію про комунікативні ознаки 
культури усного й писемного фахового 
мовлення лікаря, висвітлено вимоги щодо 
складання й оформлення медичної 
документації. Для студентів і викладачів 
вищих навчальних закладів – медичних 
університетів, інститутів  й академій. 



821.161.2 

М34 

    Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Русалка 

Дністровая" - перша книга українською мовою в Галичині: 

загальнонаціональний та європейський контекст [Текст] : Матеріали 

конференції (З нагоди 180-річчя виходу у світ). - 27 вересня м. Івано-Франківськ. 

- Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2017. - 312 с. Всього:  1 прим. 

  У збірнику статей та повідомлень 
Всеукраїнської науково-практичної 
конференції “Русалка Дністровая” – 
перша книга українською мовою в 
Галичині: загальнонаціональний та 
європейський контекст”, організованої  з 
нагоди 180-річчя виходу у світ “Русалки 
Дністрової” друкуються результати 
наукових та історико-краєзнавчих 
досліджень  з даної тематики. Для 
науковців, музейних працівників, 
краєзнавців, викладачів і студентів, 
широкого читацького загалу, який 
цікавиться проблемами творчості 
Руської Трійці. 



811.161.2(075.8) 

У45 

    Українська мова для іноземних студентів [Текст] : Навч. посібник для студ. вищ. 

навч. закл. / Н. О. Лисенко, Р. М. Кривко, Є. І. Світлична, Т. П. Цапко. - К. : Центр уч. 

літ-ри, 2018. - 240 с. Всього:  100 прим. 

  Посібник містить фонетичний та 

лексичний матеріал, відомості  з 

граматики української мови, сталі 

висловлювання мовного етикету, 

багатомовний словник. Основні 

теоретичні матеріали наведені 

українською, французькою та 

англійської мовами. Посібник 

відрізняється наочністю і містить 

численні пояснювальні схеми, таблиці 

та ілюстрації. Призначений для 

початкового вивчення української мови 

студентами-іноземцями вищих 

навчальних закладів. 



811.161.2(075.8) 

Л66 

    Личук, С. В. 

    Українська мова для іноземних студентів [Текст] : Навч. посібн. для іноземних 

студентів, які навчаються у вищ. мед. і фармац. закл. України І-ІV р. акред. Ч.1 : 

Фонетика. Орфоепія. Орфографія. Лексикологія. Фразеологія. / С. В. Личук. - Івано-

Франківськ : ДВНЗ "ІФНМУ", 2018. - 100 с. 

  Навчальний посібник 

розрахований на іноземних громадян, 

які навчаються  у вищих медичних і 

фармацевтичних закладах України І-IV 

рівнів акредитації. Матеріал 

навчального посібника укладено таким 

чином, що студенти мають змогу 

вивчати та вдосконалювати іноземну 

мову за відповідними розділами 

української мови. До кожної теми 

подано різного роду завдання. Підібрані 

вправи підручника сприяють засвоєнню 

студентрами фонетичних, 

орфографічних, лексичних літературних 

норм української мови. 



81.2Укр-923 

Ю99 

    Ющук, І. П. 

    Українська мова [Текст] : Підруч. для студ. філолог. спец. вищ. навч. закл. [МОНУ 

№1/11-3877 від 25.11.2002р.] / І. П. Ющук. - 4-те вид. - К. : Либідь, 2008. - 640 с.  

Всього:  8 прим. 

  Підручник містить відомості про 

походження, розвиток і структуру 

сучасної української мови як цілісної 

функціональної системи. Розглянуто її 

усну (звучання) і писемну (правопис) 

форми. Деякі мовні явища висвітлено 

по-новому. Для студентів філологічних 

спеціальностей вищих навчальних 

закладів. Може бути корисний для тих, 

хто самостійно підвищує знання з 

української мови. 



81.2Укр-923 

К59 

    Козачук, Г. О. 

    Українська мова для абітурієнтів [Текст] : навч. посібник для вступників до вищ. 

навч. закл. (лист МОНУ №2/1871 від 27.11.2000 р.) / Г. О. Козачук. - 7-ме вид., 

стереотипне. - К. : Вища школа, 2006. - 288 с. Всього:  2 прим. 

  Якщо ви маєте складати вступний 

іспит з української мови до вищого 

навчального закладу – ця книжка для 

вас. У ній в доступній і зручній формі 

викладено теоретичні відомості, подано 

серій вправ і творчі завдання з усіх 

розділів шкільного курсу мови. 

Наведено різноманітні схеми й зразки 

розбору слів і речень, таблиці, графіки 

морфемного і словотвірного аналізу. 

Вміщено тексти диктантів, матеріали 

для самоконтролю. Для вступників до 

вищих навчальних закладів. 



81.2Укр-923 

Л86 

    Луцак, С. М. 

    Українська мова (за професійним спрямуванням) [Текст] : Навч. посібн. для студ. 

вищ. мед. (фармац.) навч. закладів І-ІІІ р. акред. / С. М. Луцак, О. М. Мельничук, Л. І. 

Сілевич. - Івано-Франківськ : Вид. відділ ІФНМУ, 2016. - 248с. Всього:  50 прим. 

  Поряд з теоретичним матеріалом у 
посібнику подано вправи та завдання 
різноманітного характеру. та 
лінгвістичного характеру. Практична 
частина посібника спрямована  також на 
те, щоб студенти набули навичок 
укладання адміністративно-канцелярських 
та медичних документів, засвоїли 
правописні норми, поглибили знання з 
лексики, фразеології, морфології та 
синтаксису сучасної української 
літературної мови. Посібник призначений 
для студентів вищих медичних навчальних 
закладів І-ІІІ рівнів акредитації, 
викладачів та усіх, хто бажає підвищити 
загальний рівень фахового спілкування та 
культури українського слова. 



81.2Укр-923 

Л86 

    Луцак, С. М. 

    Українська мова [Текст] : Навч. посібн. для студ. вищ. мед. (фармац.) навч. 

закладів І-ІІ р. акред. / С. М. Луцак, О. М. Мельничук, Л. І. Сілевич. - Івано-

Франківськ : Вид. відділ ІФНМУ, 2016. - 228 с. Всього:  50 прим. 

  Система вправ і завдань у 

підручнику, має різноманітний характер 

і допоможе студентам набути вмінь, 

навичок оформлення усного та 

писемного мовлення на різних рівнях 

граматики української мови. Вона 

спрямована на максимальну активізацію 

розумової діяльності, осмислення 

програмового матеріалу, розширення 

загальномовної підготовки і 

лінгвістичного світогляду. Посібник 

призначений для студентів вищих 

навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації, усіх, хто хоче вдосконалити 

знання з української мови. 



81.2Укр-923 

Л64 

    Литвиненко, Н. П. 

    Українська медична термінологія у фаховій мові лікаря [Текст] : Навч. посібн. 

для студ. вищ. мед. закл. освіти ІІІ-ІVр. акред. (реком. ЦМК з мед. освіти МОЗ У) 

/ Н. П. Литвиненко, Н. В. Місник. - К. : Книга Плюс, 2001. - 176 с. Всього:  50 

прим. 

  Посібник призначений для 

студентів медичних навчальних 

закладів. Структура книги передбачає 

засвоєння базової медичної термінології 

в контексті її функціонування на 

лексичному та граматичному рівнях 

сучасної української мови. Усі 

тренувальні вправи, орієнтовані н 

вивчення окремих мовних явищ, 

побудовані на цілеспрямовано дібраних 

словах або окремих реченнях. Суцільні 

тексти подано переважно у вправах 

підсумкового аналізу. Як правило, вони 

мають крім фахового, виховне 

спрямування. 



81.2Укр 

Г91 

    Грушевський, М. С. 

    Про українську мову і українську школу [Текст] / М. С. Грушевський ; Передм. 

Я.П. Гояна. - К. : Веселка, 1991. - 46 с. Всього:  4 прим. 

  У книзі великого українського 

історика, вченого і діяча Михайла 

Грушевського (1866-1934) йдеться про 

історичне значення рідної мови й рідної 

школи, без яких немислиме ні 

політичне, ні економічне, ані духовне 

відродження України. Порушені автором 

проблеми залишаються 

гостроактуальними й сьогодні. 



81 

Р88 

    Русанівський, В. М. 

    Мова в нашому житті [Текст] / В. М. Русанівський. - К. : Наукова думка, 1989. - 

112с.  

Всього:  1 прим. 

  Чому люди розмовляють різними 

мовами? Яка серед них найкраща? Які 

мови представлені в нашій країні? Як 

забезпечуються умови для їхнього 

розвитку? На ці й багато інших питань, 

пов’язаних з проблемами мови й 

культури, дістане відповідь допитливий 

читач, прочитавши цю книжку. Для 

широкого кола читачів. 



Хосе-Марія Арце 


