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Ющук, І. П. Практикум з правопису української мови [Текст] / І. П. 

Ющук. - 6-е вид., зі змінами. - Київ.: Освіта,2006 . - 254с.

 Книга оптимально поєднує теоретичні 
положення й практичні завдання, що 
сприяє вдосконаленню правописних 
навичок. Ілюстративно-текстовий 

матеріал характеризується 
пізнавальністю, виховною й естетичною 

функціями слова.

Видання може бути використане 
вчителем для організації 

індивідуальної та групової роботи як на 
уроках, так і вдома, а також  для 
самостійної роботи абітурієнтів, 

студентів, усіх, хто прагне підвищити 
свій рівень грамотності.



Головащук, С. I. Українське лiтературне слововживання [Текст]: Слов.-

довiд./ С. I. Головащук. - К.:Вища шк., 1995. - 319 с.

 Словник-довідник, присвячений труднощам 

українського літературного слововживання, не слід 

розглядати як якийсь мовностилістичний кодекс, 

зібрання мовних законів, дотримання котрих є 

обов'язковим для всіх авторів і літературних 

працівників, що мають справу з різними жанрами 

літератури та інформації, зокрема з мовою художньої 

літератури. На підставі вивчення словників і 

посібників, а також аналізу матеріалів лексичної 

картотеки Інституту української мови НАН України, 

збірник з культури мови тощо тут подано стислі 

поради, які саме слова чи словосполучення 

найдоцільніше вживати для передачі потрібного 

змісту, зроблено певні застереження про неправильне 

або небажане, невдале використання тих або інших 

слів у певних значеннях, у тому чи іншому контексті.



Фурдуй, М.І. Українська мова. Практикум з правопису [Текст]: Навч. 

посібник / За ред.. В.В. Різуна.  - Київ.: Освіта, 2006 .- 254с.

 Розглядаються питання орфографії і 
пунктуації в руслі поглиблення знань, 

підвищення рівня грамотності, культури 
писемного мовлення. Системно подається 

базовий теоретичний матеріал, окремі 
відомості з морфології і синтаксису, без чого 

не можливе наскрізне розуміння 
орфографічних чи пунктуаційних правил. 
Використовуються різні форми активізації 

навчального процесу з метою стимулювання 
пізнавального інтересу.

Подається невеликий орфографічний 
словник, що укладався за принципом 

відбору найбільш “небезпечних” з погляду 
правопису слів, часто вживаних, важких у 

написанні чи наголошенні.



Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики

[Текст]: 253 000 сл. /Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел.- К. : Ірпінь: ВТФ

«Перун», 2004. - 896 с.

 Великий зведений орфографічний 

словник сучасної української лексики, 

укладений на основі четвертого видання 

"Українського правопису", враховує 

лексичний матеріал, представлений 

майже в усіх орфографічних, тлумачних, 

енциклопедичних, термінологічних, 

фахових та галузевих словниках, виданих 

в Україні у другій половині ХХ - у перші 

роки ХХІ століть.



Венжинович, Н.Ф. Сучасна українська літературна мова

[Текст]: Навч. посіб. - 3-тє вид., випр. і доп. / Н.Ф. Венжинович. - К.: 

Знання, 2008. - 304 с.-( Вища освіта ХХІ століття).

 У посібнику подано найновіші концепції 

сучасних мовознавців у галузі фонетики, 

лексикології та фразеології, морфології, 

словотвору та синтаксису простого і 

складного речень. Матеріал побудовано на 

основі праць, що з'явилися останнім часом 

і є практично малодоступними для 

широкого загалу. Cписок літератури 

допоможе зорієнтуватися у великому 

потоці наукової та довідкової літератури.

Для студентів, аспірантів, учителів-

філологів, усіх, хто цікавиться проблемами 

розвитку й функціонування сучасної 

української літературної мови, вивчає 

основи культури ділового (фахового) 

мовлення



Зубков, М. Г. Сучасний український правопис. [Текст] : Комплексний 

довідник. / М.Г. Зубков. - 10-те вид., випр. і доп. - Харків :ФОП Співак Т.К., 

2009. -320с.

 Довідник укладено з урахуванням 
останніх змін і доповнень 
українського правопису й 

синтаксу. У ньому наведено 
чимало текстових ілюстрацій і 

таблиць, словничок з літерою Ґ
(понад 500 слів), розлого подано 

винятки із правил та пропоновані 
правописні зміни.

 Для учнів середніх шкіл, 
абітурієнтів, студентів, викладачів, 

перекладачів, а також усіх, хто 
вивчає українську мову 

самотужки.

http://www.e-catalog.name/x/x/x?LNG=&Z21ID=&I21DBN=MGU_PRINT&P21DBN=MGU&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2, %D0%9C. %D0%93.


Довідник з культури мови [Текст] : Посібник / С. Я. Єрмоленко, С. П. 

Бибик, Н. М. Сологуб та ін.; За ред.. С.Я. Єрмоленко. - К.:Вища шк., 

2005. -399 с. 

 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.


