
«МОВА – МУЗИКА БУТТЯ»  

(до Дня української писемності та мови) 

 

9 листопада 2022 року наша країна святкує День української писемності та 

мови. Це свято було започатковано Указом президента України № 1241/97 від 6 

листопада 1997-го. 

Дата Дня української мови та писемності припадає на православне свято – день 

вшанування преподобного Нестора-літописця – послідовника творців слов'янської 

писемності Кирила і Мефодія. Адже дослідники вважають, що саме з його праці 

починається писемна українська мова. Колись навіть дітей віддавали до школи саме 

у цей день, після служби у церкві, де молились та просили у Нестора-літописця аби 

благословив майбутніх учнів. Це й не дивно, адже преподобний здобув всесвітню 

славу взявши участь у літописанні Київської Русі і залишивши світу неоціненний 

скарб – «Повість минулих літ». 

Упродовж століть українська мова, так само як і її носій – український народ – 

зазнавала суттєвих утисків і заборон з боку різних держав, зважаючи на те, під чиєю 

владою опинялася Україна. 

Із початком повномасштабної війни в Україні почали гостріше обговорювати 

мовне питання. Наразі українська мова – не тільки ознака національної ідентичності 

та громадянської позиції, а й інструмент боротьби з ворогом. Боронити свою країну 

від агресора можна не лише зброєю, а й словом. 

Сергій Жадан влучно написав: «…Історія нині не просто переписується – вона 

переписується українською мовою». 



Отже варто докладати зусиль аби українська мова не тільки зберігалася, але й 

розвивалася. Нею варто розмовляти, писати, послуговуватися будь-де, адже вона 

наша рідна мова. 

9 листопада 2022 року об 11:00 за київським часом відбудеться Радіодиктант 

національної єдності. Дату диктанту повідомив в ефірі Українського радіо член 

правління Суспільного Мовлення, відповідальний за платформи радіо та 

телебачення Дмитро Хоркін.  

У День української писемності та мови до найбільшого україномовного 

флешмобу традиційно приєднаються мільйони українців по всьому світу. Авторкою 

тексту цьогорічного Радіодиктанту національної єдності стане українська 

письменниця та режисерка, членкиня Українського ПЕН Ірина Цілик, а читатиме 

його народна артистка, Герой України Ада Роговцева. До методичної роботи над 

Радіодиктантом вже традиційно долучиться мовознавиця, докторка філологічних 

наук Лариса Масенко.  

«Цьогорічний Радіодиктант – це перш за все українська акція єднання, де б ми 

не були. Завдяки можливостям Українського Радіо до Радіодиктанту кожен може 

долучитися, незалежно від того, у якій точці земної кулі перебуває у цей непростий 

для нас усіх час. Сьогодні це особливо важливо, адже ми бачимо, що війна в Україні 

йде не лише за збереження наших територій, війна йде за збереження нашої 

ідентичності. Це флешмоб поваги до нашої культури, це можливість долучитися до 

спільної дії, яка об'єднує всіх нас», — зазначив Дмитро Хоркін. 

Радіодиктант звучатиме по всій країні на хвилях Українського Радіо та Радіо 

Культура. Водночас флешмоб укотре вийде за межі суто радіоформату: він наживо 

транслюватиметься на телеканалах та діджитал-платформах Суспільного Мовлення. 

Написання Радіодиктанту–2022 адаптовано до умов воєнного часу. Також у 

різних країнах світу будуть облаштовані студії для написання диктанту для 

вимушених переселенців та українців, які живуть за кордоном. 

 

 

 

  



ЛІТЕРАТУРА З ФОНДУ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ХНУМГ  

ІМ. О. М. БЕКЕТОВА ПРО УКРАЇНСЬКУ МОВУ  

Розділ 1. ПАМ’ЯТКИ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ 

Українські народні казки / упоряд. Л. Ф. Дунаєвська. — 

Сімферополь : Таврія, 1990. — 176 с. 

У збірнику поряд з казками, записаними  Іваном 

Франком, Борисом Грінченком, Оленою Пчілкою, 

Ганною Барвінок та іншими, читачам пропонуються і 

віднайдені сучасними дослідниками нещодавно. 

Частина з цих казок друкується вперше. Деякі з казок 

представлені у кількох версіях. Упорядник Лідія 

Дунаєвська. 

 

 Українські приказки, прислів'я і таке інше : збірники 

/ О. В. Маркович; уклав М. Номис. — Київ : Либідь, 

1993. — 768с. — (Літературні пам'ятки України). 

Приказки та прислів'я, вміщені в книжці, охоплюють 

найрізноманітніші сфери життя, звичаїв, вірувань 

українського народу. Для студентів вищих 

навчальних закладів, усіх, хто цікавиться 

вітчизняною культурою, джерелами духовності 

українського народу. 

 

 

Хрестоматія з літератури рідного краю / за заг. ред. О. 

Л. Сидоренка. — Харків : Східно-регіональний центр 

гуманітарно-освітних iніцiатив, 2001. — 416 с. 

Хрестоматія містить твори понад ста авторів 

Харківщини, які зробили вагомий внесок у мистецьку 

скарбницю України, починаючи з XVIII ст. 

 

 

 



Розділ 2. КЛАСИКИ УКРАЇНСЬКОГО СЛОВА 

Котляревський І. П. Енеїда : поема / І. П. 

Котляревський. — Київ : Книга, 2008. — 384 с. 

«Енеїда» - епічна бурлескно-травестійна поема. Еней 

та троянці перевдягнуті автором в українське вбрання, 

у них характер запорізьких козаків, які шукають собі 

нової оселі, нового місця застосування своєї молодої 

сили після зруйнування Запорізької  Січі Катериною 

II. Вони можуть і багато гуляти, і їсти, й пити, але коли 

діло доходить до необхідності захищати Вітчизну, 

вони доблесні воїни, хоробрі, сильні, здатні 

жертвувати життям заради неї.  

 

Коцюбинський М. М. Тiнi забутих предків : повісті, 

оповідання, етюди, нариси, казки / М. М. 

Коцюбинський. — Харків : Вид-во "Фоліо", 2006. — 

350с. — (Українська класика). 

Книга, насичена українським фольклором, 

звичаями гуцулів та магією. Та й без кохання, 

звісно, не обійшлося. Іван та Марічка — закохані 

діти двох родів, які ворогують. Через це не судилося 

їм бути щасливими. Поки Іван був на полонинах, 

його кохана померла. Через деякий час Марічка 

приходить в образі мавки й заманює хлопця в ліс, де 

Іван зустрічає Чугайстра і його доля теж 

закінчується трагічно. 

 

 Шевченко Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко; вступ. ст. 

та прим. Р. Полонського. — Харків; Шевченкове : 

«Майдан»; «Ярина», 1996. — 736 с. 

«Кобзар» - книга, яку народ український поставив 

на перше місце серед успадкованих з минулого 

національних духовних скарбів. Дивовижна доля 

цієї книги. Поезії, що входять до неї, складались на 

тернистих дорогах поетового життя, писались то в 

мандрах, то в казематах, мережились при світлі 



білих ночей Півночі і в пісках закаспійських пустель, під самотнім сонцем 

вигнання. Книга формувалася поступово, рік за роком, формувало її саме 

поетове життя, і все найістотніше із цього життя, з великого життя 

українського кріпака Тараса Шевченка - від його юності й до останнього 

подиху, - ввібрав у себе цей класичних розмірів томик, збірник поезій, що 

його в хвилину творчого осяяння було найменовано «Кобзарем».  

 Українка Л. Лісова пісня : драма-феєрія в 3-ох діях / 

Л. Українка. — Київ : Дніпро, 1970. — 124 с. 

Драма-феєрія «Лісова пісня» - це надзвичайний твір,  

справжній шедевр української та світової літератури 

видатної української поетеси. Цей твір можна назвати 

винятковим, бо в ньому простежуєтеся багатство 

думки, поетичність образів і гармонійна єдність 

реальності і фантазії. 

В  феєрії Леся Українка ставить та намагається 

вирішити вічні питання:  життя і смерті, кохання та 

ненависті, вірності та зради, пошуку правди і справедливості. 

 

 Франко  І. Я. Борислав сміється; Захар Беркут : 

повісті / І. Я. Франко. — Львів : Каменяр, 1990. — 352 

с. — (Шкільна бібліотека). 

Сам автор, формулюючи тему свого твору, писав: «Се 

була спроба представити саморідний робітницький 

страйк бориславських ріпників, що закінчився 

великою пожежою Борислава восени 1873 року». Але 

насправді письменник вийшов далеко за межі свого 

задуму. «Борислав сміється» став багатоплановим і 

багатопроблемним твором з великим смисловим та 

емоційним навантаженням. 

Джерелом до написання цієї повісті з життя 

робітничого класу стали розповіді в батьківській кузні про бориславців, про 

страшну смерть у нафтових ямах; власні почуття й власний досвід. 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ 3. УКРАЇНСЬКА МОВА: особливості практичного 

застосування 

 

 Великий тлумачний словник сучасної української 

мови : 170000 слів / Уклад. В. Т. Бусел — Київ : Iрпінь, 

2001. — 1440 с. 

 

Великий тлумачний словник сучасної української 

мови є універсальним довідником із сучасної 

української мови. Словник містить близько 170 тис. 

слів і словосполучень, у тому числі й ті, що увійшли в 

українську літературну мову впродовж останнього 

десятиліття. Окрім загальновживаних слів, у словнику 

наводяться основні терміни сучасної науки і техніки, а 

також слова, що визначають явища і реалії 

виробничого, культурного і побутового життя. Новим для тлумачних 

словників є введення в деякі статті енциклопедичних довідок. 

 

 Іванова І. Б. Українське ділове мовлення. Мова 

ділових паперів. Фахове ділове мовлення : навч.-

методичний посібник / І. Б. Іванова. — Харків : ТМ 

«Парус», 2007. — 448 с. 

 

У посібнику-довіднику подаються основні ознаки 

офіційно-ділового стилю, розглядаються провідні 

види й типи ділових паперів, послідовно розташовані 

їх реквізити. Додатково наводяться зразки реально 

діючих в українському справочинстві документів, від 

юридичних до навчальних. Виклад основного 

матеріалу доповнюють словник ділової людини, 

правила орфографії та пунктуації. Призначено для всіх, хто вивчає ділове 

мовлення або працює з паперами офіційно-ділового стилю. 

  

Кацавець Г. М. Мова ділових паперів : підручник /                   

Г. М. Кацавець; Л. М. Паламар. — 4-те вид., переробл. 

і доп. — Київ : Алерта, 2008. — 320 с. 

 

У підручнику представлено теоретичний і 

практичний матеріал з ділової мови - усної та 

писемної. Подається опис синтаксичних 

особливостей побудови словосполучень і речень, 



формування текстових одиниць. Наголос зроблено на текстове оформлення 

ділових паперів, наводяться їх зразки (інформаційні, виконавчі, статутні, 

розпорядчі). Розглядаються питання етики професійного спілкування. 

Висвітлюються питання фонетики, орфоепії, лексикології, фразеології, 

морфології та пунктограми сучасної української літературної мови. 

Пропонується окремий розділ, що знайомить з банківською діяльністю, а 

також подає термінологію та зразки ділових паперів. 

 

Мацюк З. Українська мова професійного спілкування 

: навчальний посібник / З. Мацюк; Н. Станкевич. — 4-

е вид. — Київ : Каравела, 2011. — 352 с. 

 

Посібник містить загальнотеоретичні відомості про 

мову і мовлення, основні функції мови, конкретизує 

зміст понять українська національна і літературна 

мова, мова професійного спілкування з позиції теорії 

стилів та культури мовлення. Докладно описано 

особливості усного та писемного ділового мовлення, 

види та форми їх реалізації, а також орфоепічні, 

лексичні, морфологічні, синтаксичні норми мови 

професійного спілкування. 

Призначений для студентів вищих навчальних закладів різного рівня 

акредитації, майбутніх фахівців банківської, фінансової, економічної, 

юридичної та інших галузей, викладачів, усіх, хто бажає підвищити 

загальний рівень професійного мовлення. 

 

Сучасний тлумачний словник української мови: 55000 

слів / А. М. Яковлева, Т. М. Афонська. — Харків : ПП 

"Торсінг плюс", 2010. — 672с. — (Словник). 

 

Пропонований тлумачний словник містить 55 000 

реєстрових слів і словосполучень найуживанішої 

лексики розмовної мови, книжної сфери, 

термінологічної лексики. До багатьох термінів або 

іншомовних слів подано українські відповідники. У 

словник введено також значну кількість слів 

іншомовного походження, що зумовлюється 

загальною комп'ютеризацією й насиченістю ефіру й 

періодичних видань інтернаціональною лексикою і 

термінологією, яку можна почути у щоденному спілкуванні, прочитати в 

газетах або журналах, побачити на рекламних щитах і вивісках. 



Українська для іноземців [Текст] = Ukrainian 

Elementary : навч. посібник / за ред. Т. О. 

Дегтярьової. — 4-те вид., стереотип. — Суми : 

Університетська книга, 2019. — 400 с. 

 

Пропонований посібник містить мовний, 

мовленнєвий і комунікативний матеріал, необхідний 

для засвоєння української мови іноземцями на 

елементарному рівні, а також різноманітні практичні 

завдання, зручні граматичні таблиці, український 

англо-арабський словник та словничок мігранта. 

Для студентів-іноземців, осіб, які подають клопотання про прийняття до 

громадянства України, вивчають українську мову за кордоном, мігрантів, 

біженців, а також усіх іноземних громадян, які прагнуть опанувати 

українську мову. 

 

 Шевчук С. В. Українське ділове мовлення : 

навчальний посібник / С. В. Шевчук. — 7-ме вид., 

випр. і доп. — Київ : Алерта, 2011. — 307 с. 

 

Навчальний посібник містить відомості про стилі 

сучасної української мови, зокрема офіційно-діловий. 

Наведено класифікацію ділових паперів та вимоги до 

їх складання, зразки оформлення різних видів 

документів, а також пов'язаний з темою теоретичний 

матеріал із сучасної української мови. Система вправ і 

завдань має на меті як набуття студентами навичок 

складання ділових паперів, так і закріплення знань з 

мови. Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним для 

учнів ліцеїв, гімназій, учителів шкіл, працівників організацій та установ. 

 

 

 

 

 

 

 

 


