
     Список рекомендованої літератури до теми: «Мова – душа народу»
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А 34
Ажнюк, Б. М. 
	Мовна єдність нації : діаспора й Україна [Текст] : монографія / Б.М. Ажнюк. - К. : Рiдна мова, 1999. - 450 с. - ISBN 5-7707-9729-0 : 8.40 грн
	Содержание: 
Національні меншини і мовна політика в країнах поселення
Українці в новому світі : від мови еміграції до мови діаспори
Мовна свідомість і мовна поведінка в двомовному соціумі : Внутрішній дискус і мислення, Мовні взаємини в сім’ї, Мовна поведінка поза родинним колом, Проблема мовного відступництва, Мова і релігійне життя, Ономастикон як об’єкт і як "суб’єкт" мовної політики, Двомовність : конфліктно-симбіозні стосунки
Лексичний паралелізм і функціональна стратифікація мови
Лабіринт правописного дуалізму
Західний аванпост української мови

4
Б 61
Білецький, А. О. 
	Про мову і мовознавство [Текст] : навч. посібник для студ. філол. спец. вищ. навч. закладів / А.О. Білецький; А.О. Білецький. - К. : АртЕк, 1996. - 224 с. - (Трансформація гуманіт. освіти в Україні). - 4 грн
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Б74
Богуш, А. М. 
	Мова ваших дітей [Текст] / А.М. Богуш. - К. : Рад. шк., 1989. - 130 с. - (Б-ка для батьків). - 0.30 крб.
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Б 86
Ботвина, Н. В. 
	Міжнародні культурні традиції : мова та етика ділового спілкування [Текст] : навч. посібник / Н.В. Ботвина. - К. : АртЕк, 2000. - 192 с. - ISBN 966-505-156-3 : 13 грн
	
Содержание: 
Мова та її функції
Мова і держава. Поняття офіційної та державної мови. Мови міжнаціонального та міжнародного спілкування
Сучасна українська ділова мова : етапи становлення, проблеми та перспективи розвитку
Мовна культура ділових партнерів
Поняття культури. Типи культур
Культура мови в діловому спілкуванні. Мовний етикет
Невербальні засоби ділової комунікації
Соціально-психологічні основи ділової взаємодії
Національні особливості ділового спілкування

1Ф
В64
Возняк, Т.  
	Тексти та переклади : Семантичний простір мови. Одвічні запитання [Текст] : мартін Гайдеггер, Ганс Георг Гадамер, Габріель Марсель / Т. Возняк. - Х. : Фолiо, 1998. - 667 с. - ISBN 966-03-0382-3 : 6.00 грн
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Г85
Гриценко, Т. Б. 
	Українська мова та культура мовлення [Текст] : навч. посібник / Т.Б. Гриценко. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 533 с. - ISBN 966-364-005-7 : 30.00 грн
	Содержание: 
Українська мова в житті суспільства
Державний статус української мови
Сучасна українська літературна мова
Культура мовлення. Мовленнєвий етикет як компонент комунікації студентів та спеціалістів
Мовний етикет української науки
Лексика
Стилістика
Основні стилі української мови
Текст. Найтиповіши наукові тексти
Тези
Конспект
Анотація
Доповідь
Реферат
Загальні відомості про курсову та дипломну роботи
Правила опису використаної літератури
Стаття
Рецензія
Офіційно-діловий стиль
Довідково-інформаційні документи
Листування
Службове листування
Обліково-фінансові документи
Господарсько-договірні документи
Організаційні документи
Розпорядчи документи
Реклама

4У
Г91
Грушевський, Михайло Сергійович. 
	Про українську мову і українську школу [Текст] / М.С. Грушевський. - К. : Веселка, 1991. - 46 с. - (Укр. відродження). - 1.00 р.
	
4У
Д43
Дзюба, І. М. 
	Бо то не просто мова, звуки... [Текст] : роздуми письменника / І.М. Дзюба. - К. : Рад. письменник, 1990. - 134 с. - Б. ц.

4У
Д 50
Діяк, І. В. 
	Українське відродження чи нова русифікація? [Текст] : Науч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти / І.В, Діяк. - К : [б. и.], 2000. - 303 с. - ISBN 966-95742-2-6 : 12 грн
	Содержание: 
До історії питання
Витоки і становлення української культури
Напередодні об’єднання з Росією
Українська мова в Російській імперії
Українська національна революція 1917-1920 рр.
Рівноправність мов по-більшовицьки
Українізація
Щлях до " нової історичної спільноти"
Доля української мови в інших державах
Сучасне становище української мови
Українська мова і армія
Українська мова і церква
Українська мова і наука
Державна служба та урядовці
Освіта. Українофоби

4У
Д69
Дорошенко, С. І. 
	Основи культури і техніки усного мовлення [Текст] : навч. посібник / С.І. Дорошенко ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - 2-е вид., переробл. и доп. - Х. : ОВС, 2002. - 144с. - ISBN 966-7858-17-0 : 12.80 грн

4У
Є 74
Єрмоленко, Світлана Яківна. 
	Мова і українознавчий світогляд [Текст] : [монографія] / С. Я. Єрмоленко ; М-во освіти і науки України, Н.-д. ін-т українознавства. - К. : [б. и.], 2007. - 444 с. - 27.00 грн
	Содержание: 
Українська мова в системі українознавства
Мова й етнос
Державотворча функція української мови
Мова і держава
Соціальна престижність української мови
Слово у фольклорі
Мовна картина неба в народній загадці
Феномен української литературної мови
Літературна мова - культивована форма національної мови
Мова і національна ідея в "Енеїді" Івана Котляревського
Неокраяне крило Шевенкового слова
Українознавчі оріентири мовної освіти
Українська словесність як інтегративний шкільний курс
Про мову Тараса Шевченка
Про слово Лесі Українки
Про поетичне слово Ліни Костенко


I-19
Іваницький, А. І. 
	Українська музична фольклористика: Методологія і методика [Текст] : Навч. посібник / А.І. Іваницький. - К. : Заповiт, 1997. - 392 с. - (Трансформація гуманіт. освіти в Україні). - 5 грн
	Содержание: 
Мова і музика
Нові часи. Фольклор і християнство
Фольклор і громадський побут
Фольклор і національний характер
історія фольклористики
Російська та українська фольклористика
Західна та вітчизняна етнологія
Аналіз фольклорного твору
Документування народної музики

4У
К21
Караванский, С.  
	Словник рим української мови, укладений як лінгвографічна модель формального нагромадження звукових сигналів мовним центром людини [Текст] / С. Караванский. - Львів : БаК, 2004. - 1048 с. - ISBN 966-7065-45-6 : 61.75 грн
	
4У
К 49
Клименко, Н.  
	Основи морфеміки сучасної української мови [Текст] : монографія / Н. Клименко. - К. : Укр. мова та лiт., 2000. - 95 с. - 5 грн
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К56
Коваль, А. П. 
	Крилаті вислови в українській літературній мові [Текст] / А.П. Коваль, В.В. Коптілов. - К. : Вища шк., 1975. - 336 с. - 2.57 р.

4У
К88
Кубайчук, В.  
	Хронологія мовних подій в Україні [Текст] : зовнішня історія української мови / В. Кубайчук. - К. : К.І.С., 2004. - 176 с. - ISBN 966-8039-43-2 : 13.00 грн


4У
К90
	Культура мови на щодень [Текст] / Ред. С.Я.Єрмоленко. - К. : Довiра, 2000. - 169 с. - (Словники України). - ISBN 966-507-104-1 : 5.20 грн

4У
К90
	Культура фахового мовлення [Текст] : навч. посібник / Ред. Н.Д. Бабич. - Чернівці : Книги-XXI, 2005. - 571 с. - ISBN 966-8653-21-1 : 55.10 грн
	Содержание: 
Українська мова. Походження, розвиток і функціонування
Походження назви Україна
Тенденції розвитку української мови на сучасному етапі
Стилі української літературної мови
Українська мова в світі
Комунікативні ознаки культури мовлення
Етикет ділового (усного й писемного) мовлення
Сучасний документ. Норми, правила, варіанти
Зразки документів і вимоги до них
Труднощі української словозміни і словопоєднання
Комунікативні якісні ознаки мовлення
Мова й етикет спілкування
Документальний стиль
Мовний тренінг
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М 28
Мармазов, В. Є. 
	Україна в політико-правовому просторі Ради Європи [Текст] : Досвід і проблеми / В.Є. Мармазов, І.С. Піляєв. - К. : Вентурi, 1999. - 400 с. - ISBN 966-570-075-8 : 19.50 грн
	Содержание: 
Реалізація прав українських громадян у світлі Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод, 1950 р.
Рамкова конвенція про захист національних меншин : значення для Європи та України
Європейська хартія регіональних або міноритарних мов та проблеми її застосування в Україні
Конституційно-правові проблеми розвитку місцевого самоврядування, реалізації прав українських громадян у світлі Європейської хартії місцевого самоврядування
Політико-правові проблеми співробітництва України та Ради Європи в соціальній сфері
	
4
М74
	Мови європейського культурного ареалу: розвиток і взаємодія [Текст] / Ред. О.І. Чередниченко. - К. : Довiра, 1995. - 270 с. - ISBN 5-85154-034-6 : 3.50 грн
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М74
Могильний, А. П. 
	Культура і особистість [Текст] : Монографія / А.П. Могильний. - К. : Вища шк., 2002. - 303 с. - ISBN 966-642-083-X : 20.00 грн, 15.00 грн
	Содержание: 
Загальне поняття культури
Антропологічні, соціологічні та загальнофілософські підходи до визначення культури
Культура і цивілізіція
Культурологія як галузь наукового знання
Методологія культури
Структура культури, її генезис та закономірності функціонування та розвитку
Мислення і мова
Форми, види і рівні культури
Цінності в системі культури
Етногенез і культурогенез
Світ людини і світ культури
Культура і творчисть
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М 75
	Молодь і державна мова [Текст] : зб. матер. Київ. міської молод. наук.-практ. конференції "Молодь і державна мова" (19-20 травня 2000 року) / Упоряд. І.П. Ющук. - К. : Ін-т укр. мови НАН України, 2000. - 139 с. - 5 грн
	Содержание: 
Сапожникова, О.  Мова- основа самозбереження нації / О. Сапожникова
Слінчук, В.  Мовна ситуація в Україні і молодь / В. Слінчук
Шило, О.  Роль молоді в утвердженні української мови як державної / О. Шило
Іващенко, С.  Молодь і державна мова / С. Іващенко
Шусть, В.  Мова молодіжних теле-і радіопрограм та преси / В. Шусть
Соколов, С.  Мовне обличчя столічної молоді / С. Соколов
Ареф’ева, М.  Молодіжний сленг і культура мови / М. Ареф’ева
Чернявський, К.  Шляхи формування мовної особистості студента / К. Чернявський
Гайдащук, Г.  Рідна мова в підготовці майбутнього вчителя / Г. Гайдащук
Синюк, А.  Українська мова і свідомість громадянина / А. Синюк
Слєсарчук, Я.  Рідне слово - наш скарб / Я. Слєсарчук
Ліхтовська, Ю.  Рідна мова - наше багатство / Ю. Ліхтовська
Клименко, Н.  Сила і краса мови / Н. Клименко
Горна, І.  Могутність мови - духовна могутність народу / І. Горна
Гулевич, С.  Слово наше рідне / С.  Гулевич
Тодорчук, Ю.  Мова - явище магічне / Ю. Тодорчук
Яценко, О.  Національна ідея і мова / О. Яценко
Закордонець, К.  Рідна мова еднає нас / К. Закордонець
Ковальова, О.  Мова і національна самосвідомість / О. Ковальова
Галісевич, М.  Мова - зсіб самовираження особистості й народу / М. Галісевич
Алієва, Ю.  Рідна мова - основа самозбереження нації / Ю. Алієва, С. Скубенко
Бойко, О.  Без української мови немає українського народу / О. Бойко
Якименко, Л.  Ми - України діти / Л. Якименко
Статівка, І.  Без української мови нема України / І. Статівка
Пономаренко, Д.  Українська мова - мова державна / Д. Пономаренко
Зелінченко, О.  Державна мова й національні меншини / О. Зелінченко
Яременко, О.  Держава І мова / О. Яременко
Хава, Ю.  Мовна політика зарубіжних держав / Ю. Хава
Бойко, І.  Пріоритет державної мови в державі / І. Бойко
Острогляд, Л.  Мовна політика Росії / Л. Острогляд
Потапенко, Л.  Становлення та розвиток української мови як головної ознаки нашої нації / Л. Потапенко
Руденко, В.  Нелегка доля української мови / В. Руденко
Фадєєв, В.  Українська мова в діаспорі: канадський і російський варіанти / Фадєєв В. 
Побережнюк, Є.  Українська мова за межами України / Є. Побережнюк
Мінцер, В.  Шляхи української пісні у світи / В. Мінцер, В. Пехенько
Войнова, Т.  Мова і знання про світ / Т. Войнова
Кравченко, М.  Роль рідної мови в здобутті освіти й розширенні знань про світ / М. Кравченко
Шуть, О.  Роль слова в народній медицині українців / О. Шуть
Вишнякова, Ю.  Неповторність мов і культур / Ю. Вишнякова
Байдаченко, А.  Рідна мова - основний засіб розвитку національної культури / А. Байдаченко
Зіневич, А.  Суржик та антисуржик у мовному процесі / А. Зіневич
Пархоменко, О.  Суржик і антисуржик у мовнокультурному процесі / О. Пархоменко
Водяний, А.  Запозичення в мові / А. Водяний
Пелешенко, Т.  Деякі лексичні засоби творення експресії в публіцистичному стилі ( на матеріалі сучасних газетних заголовків) / Т. Пелешенко
Катриченко, Т.  Мовне обличчя столиці / Т. Катриченко
Нечипоренко, Н.  Культура писемного оформлення в столичному інтер’єрі / Н. Нечипоренко

4
Н34
  Наукові записки [Текст] : научное издание / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"; Ред. В.С. Брюховецький. - К. : КМ Академiя
	Т.34 : Філологічні науки / Ред. В.П. Моренець. - 2004. - 89 с. - 22.32 грн
	Содержание: 
Данилюк, Н. О. Культурологічна лексика в сучасній українській мові та її лексикографічне опрацювання / Н.О. Данилюк
Бенкендорф, Г.Д. Христос і християнство. Семантика та прагматика концептів у мовах тоталітарних партій / Г.Д. Бенкендорф
Богдан, С. К. Мовна поведінка українських тележурналістів: агресія чи толерантність / С.К. Богдан
Монахова, Т. В. Кризовий стан мовленнєвої культури в південноукраїнському регіоні / Т.В. Монахова
Василевич, В. В. Робота з термінологією у формуванні іншомовної професійної компетентності студентів-економістів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації / В.В. Василевич
Дімант, Г. С. Вивчення ділових справ із студентами-економістами / Г.С. Дімант
	"
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П14
Паламар, Л. М. 
	Мова ділових паперів [Текст] : навч. посібник для студ. вищих  навч. закладів / Л.М. Паламар, Г.М. Кацавець. - К. : Либідь, 1993. - 192 с. - 150 руб.
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П32
Півторак, Г. П. 
	Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов [Текст] : міфи та правда про трьох братів слов’янских зі "спільної колиски" / Г. Півторак; Ред. В.Г. Скляренко. - 2-е вид., допов. - К. : Арістей, 2004. - 180 с. - ISBN 966-8458-43-5 : 24.40 грн
	Содержание: 
Витоки українського етносу
Київська Русь - ранньоукраїнська держава
Давньоруська народність: історична реальність  чи ідеологічна вигадка?
Мовна ситуація в Київській Руси
"Україна" - це не "окраїна"

4У
П 56
Пономарів, О. Д. 
	Культура слова [Текст] : Мовностилістичні поради: Навч.посібник для студ.гуманіт.спец.вищих закладів освіти / О.Д. Пономарів; О.Д. Пономарів. - К. : Либідь, 1999. - 238 с. - ISBN 966-06-0128-Х : 6.50 грн
	Содержание: 
Фонетика й вимова
Наголос
Лексика
Синонімічне богатство української мови
Привабливість і підступність паронімів
Особові імена та прізвища
Дещо з ономастики
Лексика  иншомовного походження
Невмотивовані росіянізми
Про мову реклами
Фразеологія
Морфологія і синтаксис
Активні та пасивні дієприкметники
Словотворчі та вімінкові особливості
Кличний відмінок
Морфологічні варіанти
Вибір синтаксичної побудови
Незалежна держава й державна мова
Зоря нашої мови
Невичерпність мовних скарбів
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П 56
Пономарів, О. Д. 
	Стилістика сучасної української мови [Текст] : підручник для студ. фак. журналістики університетів / О.Д. Пономарів; О.Д. Пономарів. - 2-ге вид., стер. - К. : Либідь, 1993. - 248 с. - 3703 крб
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Радевич-Винницький, Я.  
	Етикет і культура спілкування [Текст] : монографія / Я. Радевич-Винницький. - Львів : СПОЛОМ, 2001. - 223 с. - ISBN 966-7445-68-2 : 13.50 грн
	Содержание: 
Мовленнєва діяльність та її етикетний аспект
Етикетна поведінка у мовленні
Фонетична сторона усного етикетного мовлення
Невербальні засоби спілкування
Вибір мовних одиниць у мовленні
Стандартні етикетні ситуації
Мовлєнневий етикет у сперечанні 
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Рюс, Ж.  
	Поступ сучасних ідей: Панорама новітньої науки [Текст] : пер. с фр. / Ж. Рюс. - К. : Основи, 1998. - 669 с. - ISBN 966-500-071-3 : 21.50 грн
	Содержание: 
Ніцше, пророк ХХ сторіччя
Філософський краєвид 1930-1960-х років 
Атмосфера і клімат
Неопозитивізм та феноменологія, два головні напрямки періоду 1930 - 1960-х років: Віденський гурток і феноменологія: два головні напрямки, що зберігали своє провідне становище аж до кінця п’ятидесятих років, Віденський гурток і логічний позитивізм, Гусерль і феноменологія
Гайдегер: блукання західної культури далеко від буття
Течії екзистенціалізму: у сфері впливу Гусерля й Гайдегера - від Мерло-Понті до Сартра і Ясперса: Жан-Поль Сартр, Сімона де Бовуар, Мерло-Понті, Ясперс
Математика і природничі науки: кілька напрямків розвитку в першій половині ХХ сторіччя
Науки про людину: кілька досягнень першої половини ХХ сторіччя: Фройд і теорія підсвідомого, Адлер і Юнг: два десиденти, Соціологія: від німецької соціології до Реймонда Арона, Соціальна психологія і Морено
Різновиди марксизму: "Відкриті" варіанти: від Дєрдя Лукача до Анрі Лефевра, На околицях марксизму: Франкфуртська школа
Дороги до сучасності: коли з’явилося наше сьогодні: Криза європейського гуманізму: гріхи проти духу (Гусерль),  Попер, Реймон Арон, Мерло-Понті, Від критики ідеологій до аналізу бюрократичних режимів і сталінізму : Касторіадіс і Лефор, Ключовий твір ХХ сторіччя : "Шлях до рабства" (Гаск)
Розриви і перетворення
Постіндустріальні структури і занепад метаоповідей
Занепад і смерть марксизму-ленінізму та інших синтетичних доктрин
Хвороба нашого часу, нігілізм і криза основ
Діагноз Ніцше: прихід нігілізму
Епістемологія математичних фізичних і біологічних наук
Людина і науки про людину: Психоаналіз і психологія, Сучасна соціологія, Антропологія і етнологія: сучасні перспективи
Кілька мовних напрямів і проблем
Людина і філософія: Французькі ніцшеанці: Фуко, Делез, Комунікативна раціональність (Габермас), Філософія дії і спільноти: Рорті і прагматизм, Герменевтика: Гадамер і Рикер, Повернення до духу вчення Карла Маркса?
Етика і політика
Сучасна етика
Сучасна релігійна думка: Християнська релігійна думка: Рене Жирар, Християнська думка: Мішель Анрі і містицизм метра Екгарта, Християнська думка: праці Ж.-Л.Маріона і Ж.-Л.Кретьєна, Оновлення релігійної юдейської думки: від Розенцвайга до Левінаса, Вивчення ісламської містики: від Масиньйона до Корбена й Жамбе
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	Сучасна українська літературна мова [Текст] : підручник для студ. філогіч.спец. / Ред.М.Я.Плющ. - 2-ге вид.,переробл. і доп. - К. : Вища шк., 2000. - 430 с. - ISBN 5-11-004712-х : 13 грн
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Сліпушко, О.  
	Українська мова й етапи кар’єри ділової людини [Текст] : Короткий словник бізнесмена / О. Сліпушко. - К. : Криниця, 1999. - 199 с. - (Україна: новий суспільний проект). - ISBN 966-95558-7-6 : 14.90 грн
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Т52
Толочко, П. П. 
	Що або хто загрожує українській мові? [Текст] : монографія / П.П. Толочко. - К. : Оріяни, 1998. - 32 с. - ISBN 966-7373-17-7 : 1.10 грн
	Содержание: 
Яку українську мову ми маємо плекати?
Російська мова: іноземна чи рідна?
Проблеми двомовності в Україні
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Т48
Ткаченко, Орест Борисович. 
	Українська мова і мовне життя світу [Текст] / О.Б. Ткаченко. - К. : Спалах, 2004. - 272 с. - ISBN 966-512-136-7 : 26.12 грн
	Содержание: 
Місце України й української мови на карті світу (геополітичний аспект)
Історія України й української мови в найголовніших особливостях (Історіософічні підсумки)
Соціолінгвістична класифікація мов світу і місце української мови в ній
Українська мова і українська культура
Шляхи мовного самоствердження народів світу і становище украінської мови
Мовне самоствердження українців на тлі історичного досвіду народів світу
Чи можуть бути в Україні дві загальнодержавні мови?
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Т50
Товстенко, В. Р. 
	Просторіччя в українській мові як структурно-функціональне явище [Текст] / В.Р. Товстенко. - К. : Ін-т укр. мови НАН України, 2003. - 278 с. - ISBN 966-02-2878-3 : 10.00 грн
	

1ФС
У 45
  Україна : філософський спадок століть [Текст] : хроніка 2000. - К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2000 -     . - (Український культурологiчний альманах. Вип. 37-38)
	Т. 1. - 804 с. - 13.50 грн
	Содержание: 
Боровський, М.  Любов до природи як психологічний чинник / М. Боровський
Кульчицький, О.  Іван Мірчук - дослідник української духовності / О. Кульчицький
Гончаренко, І.  Наш національний характер / І. Гончаренко
Митрополит, Ілларіон (Огієнко І. ) Візантійська культура й Україна / Ілларіон (Огієнко І.) Митрополит
Митрополит, Київський Іларіон. Слово про Закон і Благодать / Київський Іларіон Митрополит
Володимир, Мономах. Повчання / Мономах Володимир
Русин, П.  Похвала поезії. - Елегія... - Похвала Валерію Максіму / П. Русин
Оріховський, С.  Напучення польському королеві / С. Оріховський
Русин, М.  Світосприйняття ів.Вишенського / М. Русин
Вишенський, І.  Книжка / І. Вишенський
Чижевський, Д.  Сімнадцяте сторіччя в духовній історії України / Д. Чижевський
Транквіліон-Ставровецький, К.  Зерцало богословії / К. Транквіліон-Ставровецький
Галятовський, І.  Гріхи розмаїті (трактат з етики) / І. Галятовський
Головінський, І.  Психологія у ХУІІ ст. і її віддзеркалення і Києво-Могилянській академії / І. Головінський
Прокопович, Ф.  Суть, походження та види почуттів / Ф. Прокопович
Сковорода, Г.  Розмова п’яти мандрівників про істинне щастя в житті / Г. Сковорода
Куташ, І.  Категорія щастя у філософії Сковороди / І. Куташ
Петров, В.  Куліш-хуторянин / В. Петров
Пулевич, М.  Спогади про А.Шпіра / М. Пулевич
Чехович, К.  Потебня - український мислитель-лінгвіст. - Філософія мови / К. Чехович
Журливий, М.  В. Лесевич яко філософ / М. Журливий
Праці професорів Київської духовної академії
Чижевський, Д.  Філософія і національність / Д. Чижевський; Є. Пизюр; Б. Кістяківський; В. Державин; О. Кульчицький
Пизюр, Є.  Дм. Чижевський / Є. Пизюр; Б. Кістяківський; В. Державин; О. Кульчицький; В. Юринець
Кістяківський, Б.  До питання про самостійну українську культуру / Б. Кістяківський; В. Державин; О. Кульчицький; В. Юринець; П. Голубенко
Державин, В.  Поль Валері / В. Державин; О. Кульчицький; В. Юринець; П. Голубенко
Кульчицький, О.  Карл Густав Юнг / О. Кульчицький; В. Юринець; П. Голубенко
Юринець, В.  Едмунд Гуссерль / В. Юринець; П. Голубенко
Голубенко, П.  Хвильовий і Шпенглер / П. Голубенко
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	Українська мова [Текст] : Енциклопедія: 1935 статей / Ред. В.М. Русанівський. - 2-е вид., випр. і допов. - К. : Укр. енцикл., 2004. - 822 с. : ил. - ISBN 966-7492-19-2 : 56.14 грн
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	Українська мова у професійному спілкуванні [Текст] : посібник для аспірантів вузу / Укл. Н.І. Мозгова. - Донецьк : Донецький держ. ун-т екон. і торг., 2003. - 175 с. - 8.00 грн
	Содержание: 
Норми літературної мови
Загальна характеристика офіційно-ділового стилю мовлення
Усне професійне спілкування
Публічне спілкування
Лексика і фразеологія професійного спілкування
Ділова мова в українській мовній системі
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Федоренко, Д. Т. 
	Дитинство античної України [Текст] : Попул. посібник з українознавства : Етнологічні, фольклорні та етнопедагогічні проблеми. / Д.Т. Федоренко. - К : [б. и.], 1998. - (Б-ка українця). - 1 грн
	Содержание: 
Живе мова - живе народ
Герої матріархату
Жінки і вогонь
Українське коріння Богородиці
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Чукут, С. А. 
	Генеза духовної культури: (управлінський вимір) [Текст] : монографія / С.А. Чукут. - К. : УАДУ, 1999. - 256 с. - ISBN 966-7353-53-2 : 11.70 грн
	Содержание: 
Витоки спадкоємності духовної культури в Стародавньому світі
Управління культурою та теорія "природного стану"в суспільній думці Нового часу
Німецька класична філософія та проблема спадкоємності культури в історичному процесі
Духовна культура в концепції діалектико-матеріалістичного розуміння історії
Управління спадкоємністю духовної культури в історичних реаліях ХіХ- ХХст.
Спадкоємність та національне питання в Україні ( на початку ХХ ст)
Методологічний аналіз генези духовної культури
Духовна культура як феномен суспільного життя
Спадкоємні характеристики духовної культури
Методи дослідження процесу спадкоємності в духовній культурі
Проблема суб’єкта спадкоємості духовної культури
Механізм функціонування видів спадкоємності духовної культури
Форми спадкоємності духовної культури
Традиція як основна форма спадкоємності
Стереотип як рудимент традиції; інновація в розвитку духовної культури; Ритуал, його місце в духовній культури
HaDіtus, архетип, символ - розмаїття форм спадкоємності
Мова як перехідна ланка між формами спадкоємності
Засоби спадкоємності управління духовною культурою
Загальна характеристика засобів культурної спадщини
Проблеми функціонування сучасних соціальних  інститутів
Технічні засоби спадкоємності
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Шевченко, Л. Ю. 
	Сучасна українська мова [Текст] : довідник / Шевченко Л.Ю., Різун В.В., Лисенко Ю.В.; За ред. О.Д.Пономаріва. - К. : Либідь, 1993. - 332 с. - 7 750 крб.
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Шевчук, В. О.
	Муза Роксоланська [Текст] : українська література ХVI-XVIII століть: У 2 кн. / В.О. Шевчук. - К. : Либідь
	Кн.1 : Ренесанс. Раннє бароко. - 2004. - 398 с. : ил. - ISBN 966-06-0354-1 : 33.79 грн, 60.00 грн
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Шуба, О. В. 
	Релігія в етнонаціональному розвитку України (політологічний аналіз) [Текст] : монографія / О.В. Шуба. - К. : Криниця, 1999. - 323 с. - ISBN 966-7575-08-х : 10 грн
	Содержание: 
Етнос і релігія
Запровадження християнства в Русі-Україні
Трансформація візантійського християнства в українське православ’я
Руссифікація православ’я в Україні
Релігія і національні традиції української культури
Церковні пам’ятки як загальнонаціональні культурні надбання
Мовна проблема у богослужбовій практиці українських церков
Релігія в етнодержавотворчих процесах та національному відродженні сучасної України
Міжцерковний конфлікт в сучасній Україні як релігійна та національно-державна проблема
Релігія і національно-державні інтереси України
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Шумилов, О. Ю. 
	Містичний ключ до України [Текст] / О.Ю. Шумилов. - К. : [б. и.], 2003. - 434 с. - ISBN 966-7731-09-X : 20.00 грн
	Содержание: 
Соціально-філософські праці
Мова, суржик і "язик": єдність та боротьба протилежностей
Економічні проблеми суспільства
Економічні закони суспільства
Економіка чи хремастика
Науково-технічний прогрес і його роль у процесі розширеного відтворення на етапі переходу до постіндустриального суспільства
Ідеологічні засади розбудови Української держави
Українська державність: тактика і стратегія виживання
Мовне питання як чинник національної безпеки
Громадянське суспільство в Україні: історія, сьогодення і перспективи
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Януш, Я. В. 
	Сучасна українська мова [Текст] : Курс лекцій. I і II частини: Навч. посібник / Я. В. Януш. - 2-е вид., переробл. і допов. - К. : КНЕУ, 2005. - 460 с. - (До 100-річчя Київського національного економічного університету). - ISBN 966-574-709-6 : 11.82 грн
	







