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«До Міжнародного дня рідної мови» 

 

1. А562010 

Україна. Закони.Закон України «Про національні меншини в Україні». — К. : Голов. спеціаліз. 

ред. літ. мовами нац. меншин України, 1994. — 13, [2] с. — Текст укр., новогрец. 

2. А673705 

Актуальні проблеми конституційно-правового статусу національних меншин: український та 

зарубіжний досвід : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 трав. 2007 р. / М-во освіти і 

науки України та ін. ; [редкол.: Бисага Ю.М. (голова) та ін.]. — Ужгород : Ліра, 2007. — 372 с.  

3. 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»).  

4. Т132967 

Войнов, Олександр Дмитрович 

Шляхи розвитку літератур національних меншин України : Метод. поради : Болгар. л-ра / За 

ред. І.Т.Купріянова ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя : Поліграф, 2006. — 16 с.  

5. А684296 

Бацевич, Флорій 

Духовна синергетика рідної мови : лінгвофілософ. нариси / Флорій Бацевич. — КИЇВ : 

Академія, 2009. — 124, [1] с. — (Серія «Монограф»). — Бібліогр.: с. 170-181 та у підрядк. 

прим. — Покажч.: с. 182-187. 

6. А657383 

Гарматюк, Анатолій Панасович 

Рідна мово моя : Роздуми про мову / [Упорядкув. Н.М.Гарматюк]. — Вінниця : Континет-

ПРИМ, [2006]. — 67, [1] с. : портр. 

7. А677322 

Гей, Василь 

Кому важка наука рідномовності? / Василь Гей. — Луцьк : Надстир’я, 2008. — 78 с. 

8. 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. — Л. : 

ЛьвДУВС, 2008. — 407 с. : іл., табл. — Бібліогр. наприкінці розд. та у підрядк. приміт. 

9. А681725 

Гончаренко, Алла Миколаївна 

Теорія і методика розвитку мовлення дітей і навчання рідної мови : навч.-метод. посіб. для 

студ. ф-ту психології та соц. роботи спец. «Дошк. виховання; практ. психологія» (за вимогами 

кредитно-модул. системи) / Гончаренко А. М., Аніщук А. М. ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. 

Гоголя. — Ніжин, 2009. — 150 с. : табл. — Бібліогр. наприкінці тем. 

10. А710151 

Голубець, Михайло Андрійович 

На захист рідної мови й культури мовлення / Михайло Голубець. — Львів : Манускрипт, 2011. 

— 54, [1] с. : табл. — Бібліогр.: с. 52–53. 

11. А621945 

Губерначук, С. С. 

Як гул століть, як шум віків – рідна мова. — КИЇВ : Бліц-інформ, 2002. — 233 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 230-232. 

12. Р632848 

Долгоновська, Людмила Григорівна 

Громадські об’єднання національних меншин України в збереженні етнічної ідентичності : 

автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.12 / Долгоновська Людмила Григорівна ; М-во освіти 

і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — КИЇВ,  2013. — 19 с.  



13. А715276 

Донець, Григорій 

Павло Тичина – лицар рідної мови / Григорій Донець. — КИЇВ : АДЕФ-Україна, 2011. — 27 с. 

14. 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”).  

15. В53529 

Дочка сонця та її невмируще кохання : Гагауз. нар. казки / Упоряд. і пер. С.П.Келар ; [Передм. 

С.Келара]. — КИЇВ : Голов. спеціаліз. ред. л-ри мовами нац. меншин України, 2003. — 207 с. : 

іл. — Назва парал. гагауз., укр. 

16. А692134 

Загнітко, Анатолій 

Слово у душі — душа у слові : розповіді за сторінками авт. прогр. «Мово рідна, 

слово рідне…» (1989–1996 рр.) / Анатолій Загнітко. — Вид. 2-е, доопрац. і допов. — Донецьк : 

[б. в.], 2010. — 576 с. — Бібліогр.: с. 557–570. 

17. А586763 

Золотий гомін : Укр. поезія світу / [Упоряд. А.Мойсієнко]. — КИЇВ : Голов. спец. ред. літ. 

мовами нац. меншин України, 1997. — 540, [1] с. 

18. А653449 

Колісник, Юрій Вікторович 

Преса національних меншин України, або Як навчитись любити свою націю. — Черкаси : 

Брама, 2006. — 141, [2] с. — Бібліогр. наприкінці глав. 

19. А632804 

Кожевніков, Валентин 

Важкий шлях до рідної мови. — КИЇВ : [Укр. вид. спілка], 2002. — 128 с. : портр.  

20. А660151 

Конституційно-правовий статус особи, людини і громадянина, національних меншин, 

політичних партій та громадських організацій в Україні : [Навч. посіб. для студ. юрид. ф-тів 

вищ. навч. закл.] / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка ; [Рябовол Л.Т.]. — 

Кіровоград, 2005. — 50 с. : іл., табл. 

21. Т133040 

Купріянов, Ігор Терентійович 

Шляхи розвитку літератур національних меншин України : Метод. поради : Рос. л-ра / 

Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя : Поліграф, 2005. — 15 с. — Бібліогр. наприкінці ст. 

22. А742795 

Компетентнісно-діяльнісні технології навчання іноземної та рідної мови у середній і вищій 

школі : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. : (м. Чернігів, 28 лют. – 1 берез. 2014 р.) / за 

ред. В. П. Іванишиної ; М-во освіти і науки України, Ін-т пед. НАПН України, Черніг. нац. 

технол. ун-т. — Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2014. — 140 с. : іл.  

23. А587876 

Лісевич, І. Т. 

Духовно спраглі : (Духов. життя пол. нац. меншини на Наддніпр. Україні в 1864-1917 рр.) / 

І.Т. Лісевич ; НАН України. Ін-т історії України ; [Редкол.: Кульчицький С.В. (голов. ред.) та 

ін.]. — КИЇВ,  1997. — 239, [1] с., [1] арк. табл. — (Історичні зошити).  

24. А590600 

Мелодії білоруської жалійки : Поезії / [Упоряд. та пер. з білорус. В.К.Гуцаленко ; Передм. 

Б.П.Степанюка]. — КИЇВ : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 1998. — 

269, [1] с. — (Джерела духовності). 

25. Б331197 

Мацейків, Тетяна Іванівна 

Проблеми розвитку національних меншин та етнополітики в Україні в I пол. XX ст. : навч. 

посіб. для учнів 10-11 кл. / Тетяна Мацейків. — КИЇВ : Пед. думка, 2008. — 103 с. : іл. 

26. А589597 

Міцкевич, А. 



Кримські сонети / А. Міцкевич. — КИЇВ : Голов. спеціаліз. ред. літ. 

мовами нац. меншин України, 1998. — 46, [2] с. — (Перлини світової класики). 

27. Б316663 

Нариси білорусько-українських літературних зв’язків : Культ.-іст. та літературознав. аспекти 

проблеми / Пер. з білорус. та рос. Г.Півторака ; [Авт. передм. Г.Півторак]. — КИЇВ : Голов. 

спеціалізована ред. л-ри мовами нац. меншин України, 2003. — 408, [1] с. — Бібліогр. у 

підрядк. прим. 

28. В49584 

Наулко, В. І. 

Хто і відколи живе в Україні / В.І. Наулко. — КИЇВ : Голов. спеціаліз. ред. літ. 

мовами нац. меншин України, 1998. — 79, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 74-79. 

29. А667537 

Національні меншини України: історія та сучасність : наук.-довід. вид. / Міжрегіон. акад. упр. 

персоналом ; упоряд. І.Винниченко, Р.Марценюк. — Київ, 2006. — 250, [1] с. : табл.  

30. А638526 

Національні меншини України : Інформ.-бібліогр. покажч. / Ін-т дослідж. діаспори ; [Упоряд. 

І.Винниченко, В.Горовий]. — 2-е вид., доп. — КИЇВ : Стилос, 2003. — 251 с. 

31. А622695 

Окрушина сонця : Антологія кримськотатарської поезії XIII-XX століть / Упоряд. 

М.М.Мирошниченко, Ю.Кандим. — КИЇВ : Голов. спец. ред. л-ри 

мовами нац. меншин України, 2003. — 786, [4] с. : іл. — (Багатомовна поезія України).  

32. А589145 

Орлик, В. М. 

Молдавська національна меншина в Україні (1919-1923) / В.М. Орлик ; Кіровогр. держ. пед. 

ун-т ім. В.Винниченка ; [Під ред. В.М.Курило]. — Кіровоград, 1998. — 43 с. : табл. — 

Бібліогр. в підряд. приміт. 

33. А634074 

Осадчук, Петро Ілліч 

Піднебесні паралелі : Поезія різних народів. — КИЇВ : Голов. спеціалізована ред. л-ри 

мовами нац. меншин України, 2003. — 349 с. — (Джерела духовності). 

34. А721509 

Остапенко, Наталя Миколаївна 

Технологія сучасного уроку рідної мови : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Н. М. 

Остапенко, Т. В. Симоненко, В. М. Руденко. — КИЇВ : Академія, 2012. — 245 с. : іл., табл. — 

(Альма матер). — Бібліогр.: с. 240–245. 

35. А742939 

Огієнко, Іван Іванович 

Наука про рідномовні обов’язки : рідномовний Катехизис для вчителів, робітників пера, 

духовенства, адвокатів, учнів і широкого громадянства / Іван Огієнко ; [передм. О. 

Мишанича]. — Київ : Ярославів Вал, 2014. — 54, [1] с. — (Бібліотека рідної мови). 

36. 695331 

Огієнко, Іван (Митрополит Іларіон) 

Рідна мова / Іван Огієнко (Митрополіт Іларіон) ; упоряд., авт. передм. і комент. Микола 

Тимошик ; Фундація ім. митрополита Іларіона (Огієнка). — КИЇВ : Наша культура і наука, 

2010. — 435 с. — (Видавничий проект Фундації імені Митрополита Іларіона (Огієнка) 

”Запізніле вороття”. Серія 2. Зарубіжні першодруки; т. 8).  

37. А652856 

Палій, Петро П. 

Одкровення : Поезії укр. та рум. мовами / Пер. М.Лютика. — Чернівці : Місто, 2005. — 78 с. 

— (Література рідного краю; 4).— Текст парал. укр., рум. 

38. А580283 

Під одним небом : Фольклор етносів України / Упоряд.: Л.К.Вахніна та ін. — КИЇВ : Гол. 

спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 1996. — 252, [2] с. — Бібліогр. в підряд. 

приміт. 

39. А671971 



Права національних меншин і громадян Української Народної Республіки / [передм. 

О.Копиленка, упорядкув. та комент О.Васьковської ; за ред. О.Д.Бурсук]. — [Репр. вид.]. — 

КИЇВ : Парлам. вид-во, 2007. — 39, [1] с. : табл.  

40. А642507 

Рамкова конвенція про захист національних меншин : Україна : стан виконання / Ін-т 

законодавства Верхов. Ради України ; [Упоряд. А.Є.Санченко]. — КИЇВ,  2004. — 61, [1] с. 

41. Т135994 

Рідна мова - духовна основа нації : метод. поради / Упр. культури і туризму Черкас. 

облдержадмін., Обл. універс. наук. б-ка ім. Т. Шевченка ; [підгот. Т. В. Горда]. — Черкаси : [б. 

в.], 2009. — 16 с. 

42. А646738 

Рідна мова як чинник етнокультурного самовизначення та національної єдності : Матеріали 

круглого столу / Асоц. нац.-культур. об-нь України. Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди НАН 

України. — КИЇВ,  2004. — 117, [2] с.  

43. А666996 

Рідна мово, ти ніжний цвіт… : Антол. поет. творів про укр. мову / [Упорядкув. В.Л.Федоренка 

; Передм. С.М.Ніколаєнка]. — КИЇВ : Грамота, 2007. — 526 с. 

44. А687333 

Реалізація державної мовної політики України та положень протоколів, міжурядових 

(Змішаної Українсько-Угорської, ЗмішаноїУкраїнсько-Румунської, 

Двосторонньої Українсько-Словацької) комісій з питань забезпечення 

прав національних меншин щодо вивченняукраїнської мови як державної в загальноосвітніх 

навчальних закладах Закарпатської області з навчанням мовами національних меншин : 

матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, 9-10 черв. 2009 р., Ужгород, Закарпат. обл., Україна / 

Упр. освіти і науки Закарпат. облдержадмін. [та ін.] ; [за ред. Ю. В. Герцова]. — Ужгород : 

Ліра, 2009. — 489 с. : табл. 

45. А640238 

Руданський, Степан Васильович 

Повій, вітре, на Вкраїну : Пер. мовами народів світу / [Упоряд., вступ. ст., прим. Б.Хоменка, 

К.Хоменка]. — КИЇВ : Голов. спеціаліз. ред. л-ри моваминац. меншин України, 2003. — 319, 

[1] с. : портр. — (Джерела духовності). 

46. А627771 

Сатхкевічо, Ніко 

Циганські шляхи : Вірші / Пер. з циг. Г.Латника ; [Упоряд. І.Мазоре]. — КИЇВ : Гол. спеціаліз. 

ред. л-ри м. нац. меншин України, 2003. — 125, [1] c., портр. 

47. А689346 

Стан дотримання прав дітей національних меншин в Україні: соціологічний вимір : результати 

пілотного дослідження / [Зінченко А. Г. та ін. ; за ред. Жданов І. О.] ; Вид. фонду ”Відкрита 

політика” за підтримки посольства Швейцарії в Україні. — КИЇВ : Фонд ”Відкрита політика”, 

2009. — 51 с. : іл., табл 

48. Б330611 

Свого не цурайтесь : твори укр. письм. про рідну мову : антологія / упорядкув. В. Лучука ; за 

ред. І. Лучука. — Т. : Богдан, 2009. — 895 с. — (Серія поетичних антологій ”Дивоовид”). 

49. А699339 

Сурова, Т. І. 

Формування особистості при вивченні рідної мови / Т. І. Сурова. — Кам’янець-Поділ. : 

Медобори-2006, 2010. — 255 с. — Бібліогр.: с. 241–253. 

50. Б306178 

Сосюра, В. 

Любіть Україну : Пер. мовами народів світу / В. Сосюра ; [Передм. Дзюби І. ; Упоряд., вступ. 

ст., приміт. Хоменка Б., Хоменка К.]. — КИЇВ : Голов. спец. ред. літ. 

мовами нац. меншин України, 1998. — 188, [1] с. : портр. — (Джерела духовності). — 

Бібліогр. в приміт.: с. 172-186. 

51. А189324 

Тичина, Павло Григорович 



Квітни, мово наша рідна : [праці та поетич. твори про укр. мову] / [упорядкування та комент. 

Г. М. Колесника ; відп. ред. та авт. вступ. ст. ”Золота арфа укр. слова” І. К. Білодід]. — КИЇВ : 

Наук. думка, 1971. — 207 с.  

52. В49735 

Українські народні казки / [Худож. А.Г.Фролов]. — КИЇВ : Голов. спеціаліз. ред. літ. 

мовами нац. меншин України, 1998. — 158, [1] с. : іл. 

53. А719418 

Хланта, Іван Васильович 

Рідна мова – дар Божий / Іван Хланта. — Ужгород : Патент, 2012. — 192 с. : іл. 

54. А760495 

Чирко, Богдан Володимирович 

Німецька національна меншина в Україні: етнополітичні та соціально-економічні процеси в 
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