
ПЕДАГОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО 
 
Засновникам‚ авторам‚ видавцям‚ 
читачам «Культури слова» — 
замість ювілейного привітання. 

 
Наступило‚ надійшло‚ настало — 30-річчя збірника «Культура слова»! 
Як і для людини‚ воно приємне. Є ще свіжість сприймання‚ сила і краса молодості‚ та вже 
проступає зрілість‚ повнота життя. 

Проросло це видання з культурологічних ідей українських шістдесятників‚ пробилося 
через асфальт нашої боязні і непевності в силі рідного слова‚ виростало в щілині 
тоталітарного муру‚ не загубилося у вітрах перебудови‚ навіть витримало безгрошів’я так 
спрагло очікуваної незалежності‚ щоб випростатись оновленим у кольорах української 
державності симпатичним томиком спарених випусків уже №46-47‚ 48-49. І нині важко 
уявити сучасну стилістику української мови без цього видання. 

За 30-річне життя збірника зреалізовано багато лінгвістичних ідей‚ розроблено — 
цікавих тем‚ відзначено — культуроносних подій‚ історичних та ювілейних дат‚ змальовано 
— мовних портретів‚ розкрито — таємниць і секретів української мови‚ творчих мистецьких 
лабораторій‚ а ще ж знайдено‚ описано‚ проаналізовано‚ відзначено‚ охарактеризовано‚ 
названо‚ вказано‚ простежено‚ пропоновано‚ проконсультовано‚ рекомендовано... 

Але цим синонімічним рядом наукових здобутків збірник не вичерпується. Сповнений 
напрочуд чистим змістом‚ одухотворений надіями на повнокровний розквіт української 
мови‚ збірник розвіює нашу сплячку і байдужість‚ духовні лінощі‚ будить сумління‚ веде 
пізнавальними стежками‚ розвиває мовне чуття‚ виховує добрий смак‚ озивається — «як 
було?»‚ «як є?»‚ «як має бути!» — словом майстра-письменника‚ народною і літературною 
мовою. 

Збірник «Культура слова» — це єдине в Україні педагогічне мовознавче видання. Воно 
не тільки рубриками «На допомогу вчителеві»‚ «Наші консультації»‚ а й тематикою всього 
матеріалу‚ доступною формою його викладу‚ природною гарною українською літературною 
мовою зорієнтоване на потреби викладання української мови в середніх школах і вищих 
навчальних закладах‚ працює для викладачів і студентів‚ вчителів і старшокласників. 

За 30-ліття видання «Культура слова» набуло науково-педагогічного образу «мова — час 
— мовець»‚ набралося творчого досвіду‚ виробило свій стиль‚ нарешті має сприятливі 
суспільно-політичні умови українського національного відродження‚ має рідний дім — 
Інститут української мови НАН України і авторитетну в науці‚ творчо спроможну 
редколегію на чолі з висококваліфікованим спеціалістом професором Світланою Єрмоленко‚ 
яка в редакції чи не з першого номера. 

Збірник «Культура слова» завжди актуальний‚ сучасний і новий. Актуальний‚ бо 
відгукується на потреби й запити культурного життя‚ щоденної мовної практики. А наукової 
новизни йому надають розвідки мовознавців-дослідників‚ аспірантів і докторантів‚ які перші 
свої спостереження‚ знахідки апробують у цьому доступному виданні. 

Невже тепер у державі ми — тисячі філологів (тільки вчителів української мови і 
літератури 55 тисяч) — не втримаємо на належному рівні це одне-єдине в Україні науково-
педагогічне мовознавче популярне видання?! Видання‚ яке виховує шанувальників‚ 
поцінувачів‚ достойників нашого рідного слова — національно свідомих громадян 
Української держави. 

Вітаючи з ювілеєм збірник «Культура слова»‚ бажаю редколегії творчих успіхів і 
наснаги. 
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