Інститут української мови НАН України

КНИЖКОВІ НОВИНКИ
2011-2012

На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут /
Відп. ред. П.Ю. Гриценко. Серія: Не все сплива рікою часу.
К., 2011. 278 с.
У книзі представлено цікаві факти із життя А.Й. Багмут, вміщено
повну бібліографію її праць. Провідні лінгвісти слов’янського світу в
своїх статтях діляться найновішою інформацією про інтонацію
української мови, створення унікального акустичного атласу
українських звуків, термінологію залізничного транспорту,
несподівані лексичні явища урубанолекту, перспективний словник
персоналій із загального мовознавства, нові словники
церковнослов’янської мови, появу перших східнослов’янських
повчальних книг, трипільські риси в європейських мовах,
віднайдене листування П. Шафарика з М. Максимовичем тощо.
Телефони для довідок: 0 (44) 278 59 74, 0 (50) 800 29 40

У силовому полі мови. Інні Петрівні Чепізі /
Відп. ред. Г.В. Воронич. Серія: Не все сплива рікою часу.
К., 2011. 216 с.
У книзі, присвяченій пам’яті І.П. Чепізі на читачів чекають цікаві
статті відомих учених України й зарубіжжя про мову
Пересопницького Євангелія, Берестейської унії, перекладених
богослужбових текстів, актових книг Полтавського полкового суду,
молитовних формул, рукописних апокрифічних збірників, про
староукраїнську орфографічну традицію, перші переклади Нового
Заповіту новоукраїнською мовою, синтаксис діалектної мови,
давню фразеологію, назви приданого в староукраїнській мові,
граматику Теодозія Злоцького та багато іншого. Окремо подано
спогади лінгвістів про Інну Петрівну, список її наукових праць.
Телефони для довідок: 0 (44) 279 56 90, 0 (44) 279 60 17

Українська лексикографія в загальнослов’янському
контексті: теорія, практика, типологія /
Відп. ред. І.С. Гнатюк. Серія: Не все сплива рікою часу.
К., 2011. 560 с.
У збірнику, присвяченому пам’яті Л.Г. Скрипник, читач знайде
найновішу ґрунтовну інформацію про історію дослідження
української
фразеології,
етнолінгвістичне
моделювання
фразеологізмів, особливості їх лексикографічного опису, актуальні
проблеми системного дослідження лексики, корпуси й тезауруси
української лексики, про словник української народної пісні,
Додатковий том Словника української мови, сучасні ономастичні
словники, принципи укладання лексико- і фразеографічної
продукції тощо. Окремо подано цікаві факти про Л.Г. Скрипник –
учену і людину.
Телефон для довідок: 0 (44) 279 60 17

Вербич Н.С.

Інтонація переконування в публічному мовленні.
Серія: Студії з українського мовознавства.
К.; Луцьк, 2011. 192 с.
Ця монографія – одна з найґрунтовніших спроб дослідження
інтонації
публічного
українського
мовлення
засобами
експериментальної фонетики. Авторка виявляє найвагоміші
інтонаційні характеристики усного мовлення, за допомогою яких
публічним ораторам вдається переконати слухачів у своїх поглядах.
Телефон для довідок: 0 (95) 425 32 15

Габай А.Ю.

Синтаксична прислівникова транспозиція в сучасній
українській літературній мові.
Серія: Студії з українського мовознавства. К., 2011. 232 с.
Монографію
присвячено
актуальним
проблемам
теорії
синтаксичної транспозиції та адвербіальному функціонуванню
відмінкових і прийменниково-відмінкових форм іменника. На тлі
морфологічної і синтаксичної структури сучасної української
літературної мови визначено транспозиційний синтаксичний
адвербіальний потенціал відмінкових і прийменниково-відмінкових
форм, сукупність нових похідних прийменників і їхніх
функціональних еквівалентів, принципи виокремлення видів
транспозиції, проаналізовано співвідношення синтетизму і
аналітизму в граматичній системі сучасної української мови,
зовнішньої (прислівникової) спрямованості транспозиції вихідних
іменникових слів.
Телефон для довідок: 0 (44) 279 56 90

Навальна М.І.

Динаміка лексикону української періодики
початку ХХІ ст. Серія: Студії з українського мовознавства.
К., 2011. 328 с.
У монографії представлено цікаві відомості про лексичну
дифузність у мові української періодики першого десятиріччя ХХІ ст.
Простежено істотне розширення функціонально-стилістичної сфери
терміно-логічної лексики, зокрема лексики інформаційних
технологій, економічної, медичної та спортивної, у мові української
преси, констатовано тенденцію до орозмовлення та експресивізації
її словника, установлено функціонально-семантичні вияви
конфесійної лексики в нових сферах побутування.
Телефон для довідок: 0 (44) 279 56 90

Тименко Л.О.

Лексика офіційно-ділового стилю
в історії української мови (1917-1933).
Серія: Студії з українського мовознавства. К., 2011.
Представлено дослідження семантичних та функціональних
особливостей лексики офіційно-ділового стилю 1917-1933 рр.
Проаналізовано еволюцію поглядів на основні поняття й категорії
лінгвостилістики, зокрема «функціональний стиль», «підстиль»,
«документ». Розкрито закономірності формування й розвитку
ділової лексики, й на цій основі виявлено обов’язкові та можливі
чинники її унормування.
Телефон для довідок: 0 (44) 279 60 17

Російсько-український словник: у 4-х т. /
Укл.: І.С. Гнатюк, С.І. Головащук, В.В. Жайворонок,
І.О. Анніна, В.Л. Іващенко та ін. К., 2011. Т. 1. 992 с.
Російсько-український словник у чотирьох томах на сьогодні
найповніше охоплює лексичний склад сучасної російської
літературної мови і подає переклад російських лексичних та
лексико-фразеологічних одиниць українською мовою. Словник
уміщує понад 180 тис. російських слів, численну фразеологію та
ілюстративний матеріал – типові мовні контексти функціонування
лексем.
Телефон для довідок: 0 (44) 279 60 17

Граматичний словник української літературної мови.
Словозміна / Відп. ред. Н.Ф. Клименко. К., 2011. 757 с.
Словник уперше в українській лексикографії подає повний опис
словозміни сучасної української літературної мови. Кожне слово
супроводжує інформація про його словозмінну парадигму: 1) набір
закінчень словоформ; 2) зміни в основі; 3) схему наголошування.
Окрему частину Словника становить індекс усіх словозмінних
парадигм української мови: регулярних (продуктивних) і унікальних
(непродуктивних).
Телефон для довідок: 0 (44) 279 20 37

Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т.
Українська мова: Підручник для 11 класу загальноосвітніх
навчальних закладів (рівень стандарту). К., 2011. 336 с.
Підручник містить навчальний матеріал із синтаксису, пунктуації,
лінгвістики тексту, стилістики, культури мови та комунікації. У
виданні розглянуто основні засади риторики як науки і мистецтва,
види мовленнєвої діяльності.
Телефон для довідок: 0 (44) 279 42 81

Культура слова / Відп. ред. С.Я. Єрмоленко.
К., 2011. Вип. 74. 186 с.
Основну рубрику випуску присвячено творчості видатного
українського поета Миколи Вінграновського. Запропоновано
лінгвоаналіз художніх текстів І Нечуя-Левицького, І. Драча.
Стилістичну категорію розмовності розглянуто в контексті сучасної
лінгводидактики. Практичне значення мають матеріали, присвячені
аналізові правничих текстів.
Телефон для довідок: 0 (44) 279 42 81

Культура слова / Відп. ред. С.Я. Єрмоленко.
К., 2011. Вип. 75. 184 с.
Випуск містить розвідки про сприймання слова Б. Олійника
сучасниками, про індивідуальну мовотворчість поета як джерело
розвитку української літературної мови. Питанням динаміки мовної
норми присвячено нову рубрику журналу – «Мовна норма: стале і
змінне», у якій розглянуто процеси словотвірної, поетичної,
розмовної норми. Автори традиційної рубрики «Слово в
художньому творі» аналізують мову творів М. Слабошпицького, І.
Багряного, М. Шашкевича та ін. У випуску є статті з історії мови, з
питань термінології, ономастики, мови сучасних засобів масової
комунікації тощо.
Телефон для довідок: 0 (44) 279 42 81

Мовотворчість Павла Тичини у дзеркалі третього
тисячоліття / Відп. ред. Г.М. Вокальчук.
Рівне; Острог, 2011. 268 с.
Збірник наукових праць присвячено 120-річчю від дня народження
П. Тичини. До нього ввійшли статті провідних вітчизняних
дослідників і молодих науковців про мовотворчість видатного
українського поета ХХ ст. Подано новий словник авторських
лексичних новотворів письменника, де представлено понад 1000
інновацій.
Телефон для довідок: 0 (44) 279 42 81

Мех Н.О.

Лінгвокультурологема ЛОГОС у науковій, релігійній
та художній картинах світу. К., 2011. 410 с.
У монографії вперше в лінгвоукраїністиці здійснено когнітивний,
прагматичний, функціонально-стилістичний аналіз лінгвокультурологеми ЛОГОС та досліджено еволюцію осмислення названого
поняття в науковій, релігійній та художній картинах світу на певних
діахронно-синхронних зрізах. Уведено до наукового обігу складне,
багатоаспектне поняття лінгвокультурологема, обґрунтовано необхідність його застосування до аналізу наукових, релігійних і
художніх
текстів,
установлено
диференційні
ознаки
лінгвокультурологеми ЛОГОС.
Телефон для довідок: 0 (44) 279 42 81

Говоримо і пишемо зразковою українською мовою:
Компакт-диск (CD). 2011.
CD «Говоримо і пишемо зразковою українською мовою» – спільний
медіа-проект Інституту української мови НАН України і
Президентського фонду Леоніда Кучми «Україна», який вміщує
інформацію 70-ти випусків збірника науково-популярних праць
«Культура слова».
Телефон для довідок: 0 (44) 279 42 81

Лексикографічний бюлетень / Відп. ред. І.С. Гнатюк.
К., 2011. Вип. 20. 230 с.
Бюлетень висвітлює питання, пов’язані з історією лексикографії,
методикою й технологією укладання словників різних типів,
аналізом українського та іноземного словникарства, лексикологією,
фразеологією,
а
також
із
проблемами
структурного,
семасіологічного, комунікативного аналізу мовного матеріалу як
передумови його параметризації, зокрема корпусної.
Телефон для довідок: 0 (44) 279 60 17

Термінологічний вісник /
Відп. ред. В.Л. Іващенко. К., 2011. Вип. 1. 204 с.
У віснику вміщено статті термінологів України, Росії та Німеччини за
такими підрозділами теоретичного термінознавства: загальне,
галузеве, семасіологічне, функціональне, когнітивне. Статті
відбивають також проблематику прикладного термінознавства,
теорії і практики термінографії, спрямовані на вироблення настанов
і рекомендацій щодо уніфікації та гармонізації термінів у словниках
та фаховому спілкуванні.
Телефон для довідок: 0 (44) 278 43 90

А.О. Білецький. Вибрані праці / Упоряд. Н.Ф. Клименко,
Є.А. Карпіловська, А.О. Савенко. К., 2012. 792 с.
Книга містить статті А.О. Білецького, написані в різні часи його
наукової діяльності, зокрема про завдання порівняльно-історичного
мовознавства та методи дослідження в сучасній лінгвістиці, знакову
теорію мови, інтеграли і диференціали в мовній системі, власне
мовну систему, лексичну асиміляцію й контамінацію, синтаксему,
морську лексику угорської мови, грецьку топонімію Криму,
слов’янську топонімію в Греції та інше. До збірника ввійшли його
рецензії, переклади, передмови, спогади, нотатки. Подано також
спогади та аналітичні матеріали про науковця.
Телефон для довідок: 0 (44) 279 20 37

Масенко Л.Т.

Суржик: між мовою і язиком. К., 2011. 135 с.
У книжці висвітлено історію виникнення, поширення й сучасного
побутування мішаних українсько-російських форм усного мовлення,
відомих під назвою «суржик». Як специфічне явище мовного життя
України суржик розглянуто не тільки в мовознавчому, а й соціокультурному та психолінгвістичному аспектах.
Телефон для довідок: 0 (44) 278 05 61

Желєзняк І.М.

Слов'янська антропоніміка.
Серія: Бібліотека української ономастики. К., 2012.
Книга присвячена етимології, семантиці основ та словотвору
сербохорватських, українських та праслов’янських імен, глибинній
історії та функціональним особливостям слов’янських за
походженням антропонімів. Пропонована праця є збіркою цінних
статей авторки, які публікувалися в різні роки в різних виданнях з
обмеженим накладом.
Телефон для довідок: 0 (44) 279 56 72

Студії з ономастики та етимології. 2011–2012.
Серія: Бібліотека української ономастики.
К., 2012. 352 с.
Щорічник присвячено актуальним питанням слов’янської
ономастики та етимології. У статтях збірника подано цікаві факти
про українські особові імена ХVI-ХІІІ ст., антротопоніми
Житомирщини ХVI-ХІІ ст., ойконіми Львівщини, топоніми Волині,
прізвища Луцька, подільські мікротопоніми, матроніми в сучасних
українських діалектах, антротопоніми у чеських писемних
пам’ятках, теоретичні проблеми гідронімів та оронімів тощо.
Телефон для довідок: 0 (44) 279 56 72

Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство:
Тези доповідей ІІ Всеукраїнського лінгвістичного форуму
молодих учених, Київ, 24-26 квітня 2012 року. К., 2012. 464 с.
У тезах доповіді дослідників України та зарубіжжя порушено цікаві
й нестандартні проблеми етимології та історії української мови,
української ономастики, діалектології, лінгвогеографії, стилістики,
фонетики, граматики, лексикології, фразеології і термінології. У
збірнику представлено студії, присвячені новітнім мовознавчим
напрямам – соціолінгвістиці, дискурсознавству, когнітивній,
комп’ютерній, корпусній лінгвістиці тощо. Розмаїття поглядів і
наукових концепцій – характерна риса пропонованої праці.
Телефон для довідок: 0 (44) 278 43 90

Читайте також:
Атлас української мови у 3 т. Т. 3. К., 2001 (тел. для довідок: 0 (44) 278 87 52).
Говірки Чорнобильської зони: Тексти / Відп. ред. П.Ю. Гриценко. К., 1996
(тел. для довідок: 0 (44) 278 87 52).

Говірки Чорнобильської зони: Системний опис / Відп. ред П.Ю. Гриценко. К., 1998
(тел. для довідок: 0 (44) 278 87 52).

Професор М.В. Никончук / Упоряд.: П.Ю. Гриценко. К., 2007
(тел. для довідок: 0 (44) 278 87 52).

Словник афіксальних морфем української мови / Н.Ф.Клименко, Є.А. Карпіловська,
В.С. Карпіловський, Т.І. Недозим. К., 1998 (тел. для довідок: 0 (44) 279-20-37).

Відображення історії та культури народу в словотворенні: Доповіді ХІІ Міжнародної
наукової конференції Комісії зі слов’янського словотворення при Міжнародному комітеті
славістів. Упоряд.: Н.Ф. Клименко, Є.А. Карпіловська. К., 2010
(тел. для довідок: 0 (44) 279-20-37).

Словник мікрогідронімів України / Відп. ред. О.П. Карпенко. К., 2004
(тел. для довідок: 0 (44) 279 56 72).

Є. Тимченко. Матеріали до словника писемної та книжної української мови
XV-XVIII ст. у 2 т. Т. 1 -2 / Упоряд. В.В. Німчук, Г.І. Лиса. К.; Нью-Йорк, 2002
(тел. для довідок: 0 (44) 279 56 90, 0 (44) 279 60 17).

Соціолінгвістичні студії. За заг. ред. Л.О. Ставицької. К., 2009
(тел. для довідок: 0 (44) 278 05 61).
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