
Список літератури для книжкової виставки до «Міжнародного дня рідної мови» 

1. А716943 

Актуальні питання законодавчого регулювання захисту прав національних меншин в 

Україні та шляхи їх реалізації в умовах поліетнічного регіону: аналіз, оцінки : матеріали 

круглого столу, 21 груд. 2011 р., м. Ужгород, Закарпат. обл. / Від. у справах 

національностей Закарпат. облдержадмін. [та ін.]. — Ужгород : Ліра, 2012. — 326 с. : іл. 

— Бібліогр. наприкінці ст. та у підрядк. прим. 

2. В59800 

Аналіз державної політики України у сфері дотримання прав дітей національних меншин 

та формування міжкультурного діалогу / [Жданова І. А. (кер.) та ін. ; заг. ред.: Жданов І. 

О.]. — Київ. : [б. в.], 2009 ( : - Друк: ТОВ «Імідж Принт»). — 62 с. : іл., табл. — (Проект 

«Формування міжкультурного діалогу в дитячому середовищі»). — Бібліогр.: с. 60–62 та в 

підрядк. прим. 

3. В65032 

Багатомовна Європа: тенденції у політиці і практиці мультилінгвізму в Європі / [ред.: 

Гуус Е., Кутлай Й.]. — Київ. : Ленвіт, 2012. — 166 с. : табл. — Бібліогр. в тексті. 

4. А719599 

Без мови – немає нації / [упоряд.: Л. Голота, Є. Букет]. — Київ. : Укр. пріоритет, 2011. — 

110, [2] с. — (Бібліотека ”Слова Просвіти”; кн. 2). — Бібліогр. наприкінці ст. 

5. Т135997 

Бібліотечне обслуговування етнічних меншин : (з досвіду роботи Корсунь-Шевченк. ЦБС) 

/ Упр. культури і туризму Черкас. облдержадмін., Обл. універс. наук. б-ка ім. Т. Шевченка, 

Корсунь-Шевченк. район. б-ка ; [підгот. В. М. Шкребтій]. — Черкаси : [б. в.], 2009. — 8 с. 

6. А682812 

Гетьманчук, Микола Петрович Угорська національна меншина в Україні: правові засади 

політичної суб’єктності / Гетьманчук М. П., Грищук В. К., Шипка Н. П. ; Львів. держ. ун-т 

внутр. справ. — Львів. : ЛьвДУВС, 2008. — 407 с. : іл., табл. — Бібліогр. наприкінці розд. 

та у підрядк. приміт. 

7. А710151 

Голубець, Михайло Андрійович. На захист рідної мови й культури мовлення / Михайло 

Голубець. — Львів : Манускрипт, 2011. — 54, [1] с. : табл. — Бібліогр.: с. 52–53. 

8. А708898 

Дотримання прав національних меншин в Україні : [збірник / ред. Л. Кудіна та ін.]. — 

Київ. : Молодіжна Альтернатива, 2011. — 154 с. : іл., табл. — (Проект ”Подолання 

стереотипів та упереджень у сфері міжетнічних взаємин серед молоді”). — Бібліогр. в 

кінці ст. та у підрядк. прим. 

9. Т126889 

Європейська Хартія регіональних мов або мов меншин / Пер. з англ. Є. М. Вишневського. 

— Б. м. : Рада Європи, Б. р. — 21 с. 

На обкл. назва парал. укр., англ., фр. 

10. В48233 

Європейська Хартія регіональних мов або мов меншин / Рада Європи ; Пер. з англ. Є. М. 

Вишневського. — Б. в. д. — 21 с. 

На обкл. назва парал. укр., англ., фр. 

 



11. Б333510 

Європейська хартія регіональних мов або мов меншин: сьогодення і перспективи : 

матеріали круглого столу : м. Київ, 16 листоп. 2010 р. / Держ. ком. України у справах нац. 

та релігій ; [упоряд. В. Г. Алексєєв]. — Харків. : Факт, 2010. — 159 с. : іл., портр. 

12. А700028 

Євсєєва, Галина Петрівна. Державна мовна політика та українська національна ідея / Г. П. 

Євсєєва ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. 

упр. — Дніпропетровськ. : ДРІДУ НАДУ, 2010. — 335 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 291–

323. 

13. В62625 

Єдина родина : нац.-культ. т-ва Закарпаття / Від. у справах національностей, Закарпат обл. 

держ. адмін., Центр культур нац. меншин Закарпаття ; [упоряд.: Гузинець Ю. І., Моца 

(Гаврилешко) М. Ю.]. — Ужгород : Ліра, 2011. — 106 с. : фот. 

14. А727638 

Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві : зб. наук. праць / НАН України, 

Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз ; [відп. ред. Б. М. 

Ажнюк]. — Київ. : Вид. дім Д. Бураго, 2012. — 376 с. : іл., [1] арк. портр. — Бібліогр. у 

підрядк. прим. 

15. А706734 

Етносоціологія. Етнічна динаміка українського суспільства : навч. посіб. / [Галушко К. Ю. 

та ін. ; за ред. Євтух В. Б. та ін.]. — Київ. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. — 

356 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 350–355 та наприкінці розд. 

16. Бп17248-1/1 

Київський нац. лінгвістичний ун-т. Вісник Київського національного лінгвістичного 

університету. — Київ. : Знання України, 2011-(. — Серія: Міжмовна та міжкультурна 

комунікація). 

17. А741485 

Кожевніков, Валентин. Сувора розмова про ”язик” і мову / Валентин Кожевніков. — Київ 

: [б. в.], 2013. — 64 с. : портр. 

18. А728361 

Колбіна, Тетяна Василівна Формування у студентів досвіду міжкультурної комунікації / 

Колбіна Т. В. — Харків. : ІНЖЕК, 2012. — 167 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 163–167. 

19. А727597 

Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі : матеріали регіон. 

наук.-метод. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Дніпродзержинськ, 20-21 

лют. 2013 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпродзерж. держ. техн. ун-

т, Ф-т менеджменту, економіки, соціології та філології, Каф. перекладу. — 

Дніпродзержинськ. : Біла К. О., 2013. — 75 с. — Бібліогр. наприкінці ст. 

20. Б332797 

Мовна політика та мовна ситуація в Україні : аналіз і рек. / [за ред. Ю. Бестерс-Дільґер]. 

— 2-е вид. — Київ. : Києво-Могилян. акад., 2010. — 363 с. : іл., табл. — (Проект INTAS 

”Мовна політика в Україні: антропологічні, лінгвістичні аспекти та подальші 

перспективи”). — Бібліогр. в кінці ст. та у підрядк. прим. 

21. А729300-1 

Мова та міжкультурна комунікація : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (28–29 

листоп. 2012 р.) : у 2 т. / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. перекладу та лінгвіст. 



підготов. іноземців ; [під заг. ред. Ю. О. Шепеля]. — Дніпропетровськ. : Вид. Біла К. О., 

[2012?]- .Т. 1 : Теоретичні та прикладні питання перекладознавства, 2012. — 105 с. — 

Бібліогр. наприкінці ст. 

22. А729300-2 

Мова та міжкультурна комунікація : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (28–29 

листоп. 2012 р.) : у 2 т. / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. перекладу та лінгвіст. 

підготов. іноземців ; [під заг. ред. Ю. О. Шепеля]. — Дніпропетровськ. : Вид. Біла К. О., 

[2012]-.Т. 2 : Прагматичні, лінгвокультурологічні та семантико-стилістичні питання 

міжмовної комунікації, 2012. — 107 с. : іл., табл. — Бібліогр. наприкінці ст. 

23. А754023 

Молодь України в контексті міжкультурної комунікації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. 

конф. : 2 квіт. 2015 р. / Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля ; [редкол.: Н. В. Зінуковата ін.]. — 

Дніпропетровськ .: Ун-т А. Нобеля, 2015. — 295 с. : табл. — Бібліогр. наприкінці ст. 

24. А747276 

Міжкультурна комунікація в європейському мовному вимірі : материали Всеукр. наук.-

практ. інтернет-конф., 12 черв. 2014 р. / Буков. держ. фін.-екон. ун-т, Каф. сучас. європ. 

мов ; [ред.: Михайленко В. В., Бейбех В. В.]. — Чернівці : Технодрук, 2014. — 187 с. : іл., 

табл. — Бібліогр. в кінці ст. 

25. А745682 

Мова і міжкультурна комунікація : зб. наук. праць / Ін-т укр. мови НАН України, ВНЗ 

Укоопспілки ”Полтав. ун-т економіки і торгівлі” (ПУЕТ), Каф. укр. та інозем. мов ; [відп. 

ред. Н. М. Бобух]. — Полтава : ПУЕТ, 2014. — 293, [1] с. — Бібліогр. наприкінці ст. 

26. А689441 

Національні меншини в Україні : інформ.-бібліогр. покажч. / Ін-т дослідж. діаспори ; 

[упоряд. І. Винниченко]. — Київ. : Стилос, 2000. — 159 с. — Бібліогр.: с. 63–159. 

27. Р642294 

Невара, Лілія Михайлівна. Захист мовних прав у Європейській хартії регіональних мов 

або мов меншин : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.11 / Невара Лілія Михайлівна ; 

М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2014. — 22 с. — 

Бібліогр.: с. 18–19. 

28. А760369 

”Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних 

мов як чинник забезпечення дієвості знань”, Всеукраїнська науково-практична конф. 

Матеріали II Всеукраїнська науково-практична конференція ”Поєднання інноваційних і 

традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення 

дієвості знань” : [23 жовт. 2015 р.] / [редкол.: Романова О. О. (голова) та ін.]. — Харків : 

РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. — 380 с. : іл. — Бібліогр. наприкінці ст. 

29. А710804 

Правові механізми врегулювання етнополітичних конфліктів в Україні : наук. записка / 

[Кресіна І. О. та ін.] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ. : 

Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. — 104 с. — Бібліогр. у 

підрядк. прим. 

30. Б328221 

Пилипенко, Тетяна Іванівна. Європейська хартія регіональних мов або мов меншин: теорія 

і практика імплементації в Україні / Т. І. Пилипенко. — Львів : Світ, 2007. — 140, [2] с. : 

табл. — Авт. на обкл. не зазнач. 



31. А751445 

Пекарчук, Володимир Михайлович. Джерела духовності. Культура етноменшин України 

(1990-2000-і роки) / В. М. Пекарчук. — Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2014. — 431 с. — 

Бібліогр.: с. 393–431 та у прим. наприкінці розд. 

32. А727435 

Пути реализации конституционного права на изучение армянского языка в системе 

образования Украины : сб. материалов Всеукр. науч.- практ. конф. учителей арм. яз. / 

Всеукр. ассоц. обществ. орг. ”Союз армян Украины” [и др.] ; [редкол.: Салиста-Григорян 

Т. А. (отв. ред.) и др.]. — Симферополь : ДИАЙПИ, 2012. — 93, [2] с. : ил., табл., [5] л. цв. 

ил. 

33. А652131 

Рада Європи. Європейська Хартія регіональних мов або мов меншин : Страсбург, 5 лист. 

1992 р. — [Київ. : Фенікс, 2004]. — 22 с. 

34. А766122 

Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, 

Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко]. — Дрогобич : 

Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка : Посвіт, 2015. — 566 с. : табл. — Бібліогр. 

наприкінці ст. 

35. А725964 

Руда, Олена Григорівна. Мовне питання як об’єкт маніпулятивних стратегій у сучасному 

українському політичному дискурсі / Олена Руда ; НАН України, Ін-т укр. мови. — Київ. : 

НАН України : Ін-т укр. мови НАН України, 2012. — 230 с. — Бібліогр.: с. 208–224. 

36. А755001 

Савойська, С. В. Мовна політика у сучасній Україні: деструктивні і конструктивні виміри 

/ С. В. Савойська ; Межрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ. : Просвіта, 2015. — 687 с. 

— Бібліогр.: с. 583–687. 

37. А737672 

Савойська, Світлана Василівна. Мовно-комунікативна політика як специфічна область 

державної політики в поліетнічному соціумі: теоретико-історіологічний аналіз / С. В. 

Савойська. — Київ. : Просвіта, 2013. — 422 с. — Бібліогр.: с. 370-422. 

38. А741795 

Самойленко, Наталія Борисівна Міжкультурна компетентність майбутніх фахівців 

гуманітарного профілю / Н. Б. Самойленко ; НАПН Україна, Ін-т вищ. освіти. — Київ ; 

Севастополь : Рібест, 2013. — 411 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 361-411. 

39. Б348665 

Стан реалізації державної політики щодо ромів : звіт за результатами моніторингу 

виконання Плану заходів Стратегії захисту та інтеграції ромської нац. меншини в укр. 

суспільство до 2020 р. / [А. Сеїтосманов та ін. ; упоряд.: О. Жмурко та ін.]. — Київ : СТ-

Друк, 2015. — 69 с. : іл., табл. 

40. А700331 

Ткаченко, Євгеній Володимирович. Конституційно-правове регулювання мовних відносин 

/ Є. В. Ткаченко ; [наук. ред. Т. М. Слінько] ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. — 

Харків. : ФІНН, 2010. — 333 с. : табл. — Бібліогр.: с. 296–333 та у підрядк. прим. 

 

 



41. А741143 

Україна. Закони. Закон України ”Про засади державної мовної політики” ; Закон України 

”Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин” та Європейська 

хартія регіональних мов або мов меншин : чинне законодавство зі змін. та допов. станом 

на 13 лют. 2014 р. — Офіц. текст. — Київ : Паливода А. В., 2014. — 72, [2] с. — (Закони 

України). 

42. Б333002 

Управління міжетнічними взаєминами: співпраця влади і громади : посібник / Укр. 

незалеж. центр політ. дослідж. ; [уклад.Ю. Тищенко, С. Горобчишина]. — Київ. : УНЦПД, 

2010. — 119 с. : табл. — Бібліогр. у підрядк. приміт. 

43. А721066 

Україна. Закони. Закон України ”Про засади державної мовної політики” : за станом на 05 

верес. 2012 р. / Верхов. Рада України. — Офіц. вид. — Київ. : Парлам. вид-во, 2012. — 25, 

[2] с. — (Закони України). 

44. А721066 

Україна. Закони. Закон України ”Про засади державної мовної політики” : за станом на 05 

верес. 2012 р. / Верхов. Рада України. — Офіц. вид. — Київ. : Парлам. вид-во, 2012. — 25, 

[2] с. — (Закони України). 

45. А721027 

Україна. Закони. Закон України ”Про засади державної мовної політики” : станом на 14 

серп. 2012 р. : (відповідає офіц. текстові). — Київ. : Правова єдність : Алерта, 2012. — 30 

с. — (Законодавство України). 

46. А718579 

Чи стане українська мова рідною для українців? : проекти законів, матеріали конф., ст. / 

[упоряд. С.  Фещенко]. — Київ. : Просвіта, 2010. — 182, [1] с. 

47. Б348599 

Яковлева, Олена Вячеславівна. У лабіринтах багатомовності : багатомовність укр. 

суспільства як регулятивний фактор розвитку вищої освіти у контексті світового досвіду / 

Яковлева Олена Вячеславівна. — Вид. 2-ге, випр. та допов. — Київ : КІМ, 2015. — 279 с. 
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