






Цікаві факти про 
українську мову в цифрах 

• Відповідно до даних Національної Академії Наук 
України, сучасна українська мова містить 
приблизно 256 тисяч слів. Цікаво знати, що за 
лексичним запасом українська є найбільш 
спорідненою з білоруською – 84% спільної лексики, 
із польською і сербською ми маємо 70% і 68% 
відповідно спільних слів, з російською – 62%). 
 

• На відміну від решти східнослов’янських мов, 
іменник в українській має 7 відмінків. Як ви 
зрозуміли, вирізняє нас кличний відмінок, який 
існує також в латині, грецькій та санскритській 
граматиках. 

• У нашій мові є три форми майбутнього 
часу! Цікавий матеріал, чи не так? Нумо 
згадувати разом – проста (піду), 
складна (йтиму) і складена (буду йти). 

 



Цікаві відомості з історії 
української мови 

• Українську мову офіційно визнали літературною 
після видання “Енеїди” Івана Котляревського. 
Відтак, Котляревського вважають 
основоположником нової української мови. 

• Перший український “Буквар” видав у 1574 року у 
Львові першодрукар Іван Федоров. До наших часів 
дійшов лише один примірник книги, який було 
знайдено 1927-го в Римі. Зараз стародрук 
зберігається в бібліотеці Гарвардського 
університету. 

 
• Найбільше перекладів серед українських творів 

має “Заповіт” Тараса Шевченка: його 

переклали 147 мовами народів світу. 

 





У посібнику системно 
репрезентовано новації 
Українського правопису, 

схваленого Кабінетом Міністрів 
України 2019 року. Надано 
коментарі щодо сутності та 

специфіки відповідних норм з 
погляду історії мови та сучасного 

стану мовної системи. Окрему 
увагу приділено методиці 

опрацювання правописних змін 
на уроках української мови та 
інших навчальних предметів. 
Для педагогічних працівників 
закладів загальної середньої 

освіти, здобувачів освіти й усіх, 
хто використовує Український 

правопис у професійній практиці. 
 



У книжці в науково-популярній 
формі розповідається про 
словотворення в сучасній 

українській мові, зокрема про 
роль префіксів і суфіксів у 

творенні нових слів і оновленні 
старих, подаються словотворчі 

моделі. 

Про таїну рідного слова, про мовну 
скарбницю народу, 

зібрану в словниках, про те, як 
народжується слово, про 

історію слів, про наші імена й 
прізвища, про назви міст, 

про взаємозв'язки української мови з 
іншими мовами розповідає ця книжка. 

Читачам буде цікаво дізнатися, як, 
коли і в якій країні 

з'явилися деякі слова і чому вони 
примандрували до нас. 



Автори посібника зробили 
сміливий крок, поєднавши 
два предмети – культуру 
мови та стилістику. Вони 

зосередили увагу на мовній 
нормі й провели її через різні 
стилі, що сприяє виділенню 

певних особливостей стилів і 
фіксації тих чи інших 

нормативних варіантів 
кожного стилю зокрема. 
Розділи, розташовані у 
логічній послідовності, 

містять “підказки”, 
висловлювання видатних 

діячів науки та культури про 
мову. 



У підручниках 
розглядаються питання 

фонетики, вимови, 
графіки, лексикології, 

фразеології, 
словотвору та 

морфології української 
літературної  мови. 



Ця книжка – виклад тривалих спостережень над мовним процесом 
в Україні. Автор досліджує слововживання в творах художньої 
літератури, засобах масової інформації, реклами. Зауважуючи 

численні помилки, кальки з російської, вияви суржику, пропонує 
правильні відповідники. 



З книгами можна ознайомитись у 
бібліотеці КЗ “Житомирський 

обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти” ЖОР 

Презентацію 
підготувала 
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