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Хто не любить своєї рідної мови, солодких святих звуків свого 

дитинства, не заслуговує на ім'я Людини. 

(Й.-Г. Гердер) 
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         У листопаді 1997 року був виданий 

указ Президента України “Про День 

української писемності та мови”. За 

ініціативою громадських організацій та з 

урахуванням важливої ролі української 

мови в консолідації суспільства цим 

актом встановлено в Україні День 

української писемності та мови, який 

відзначається щорічно 9 листопада в день 

вшанування пам’яті Преподобного 

Нестора-Літописця. 

       Ще Вольтер писав, що всі основні європейські мови можна вивчити за шість 

років, а свою рідну мову треба вивчати все життя.  

         У 1989 році Верховна Рада УРСР надала українській мові статусу державної. 

Вона також є рідною мовою українців, які проживають за межами України. 

Українською мовою розмовляє близько 45 мільйонів людей і вона входить до 

другого десятка найпоширеніших мов світу.  

         Правову основу мовного законодавства України складають Закон УРСР „Про 

мови в Українській РСР”, Конституція України (ст.10), Закони України "Про 

національні меншини в Україні", "Про освіту", "Про інформацію", "Про телебачення 

і радіомовлення", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про 

видавничу справу" тощо. Таким чином, законодавча база в Україні з цього питання 

відповідає загальноприйнятій світовій практиці й узгоджується з відповідними 

міжнародно-правовими актами.  

         Генеалогічно українська мова належить до індоєвропейської мовної сім'ї.  

         Давньою українською мовою написані козацькі державні документи й хроніки, 

створена самобутня художня писемність епох - від Івана Вишенського до Григорія 

Сковороди. Українці мають свою могутню класичну літературу, своїх визнаних 

світом геніїв: Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесю Українку, Михайла 

Коцюбинського, Василя Стефаника. Мають і свою велику (вже не тільки 

оригінальну), а й перекладну літературу. 

         Про її давність свідчать і реліктові фольклорні твори, особливо календарно-

обрядові пісні. 

         Багато наукових дискусій викликає питання про існування писемності в 

українських землях. Археологічні знахідки засвідчують 

наявність писемних знаків на глиняному посуді, 

пряслицях, зброї тощо ще за трипільської доби.  

         Історія української мови починається від 

праслов'янської (спільнослов'янської) мовної єдності, яка 

9 листопада – День української писемності та 

мови 
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виділилася з індоєвропейської прамови приблизно в ІІІ тис. до н. е. Праслов'янська 

доба тривала близько 2000 років.   

         Упродовж кількох століть український народ привчали до думки про нібито 

«вторинність» української мови, ретельно приховуючи від українців величезний 

масив української писемності, історії та культури, яка сягає глибокої давнини і 

нараховує багато тисячоліть. За науковими розвідками лінгвістів мова української 

народності почала формуватися ще у VI-IX столітті. Інтенсивне формування нової 

української мови дослідники відносять до другої половини ХVІІІ-ХІХ століть. 

Зачинателем сучасної української літературної мови вважається І.П. Котляревський, 

а основоположником — Т.Г. Шевченко. 

         Давніший із літописів, який дійшов до нас, був написаний у 1377 році на 

пергаменті - вичиненій телячій шкірі. Він носить назву Лаврентіївського, за ім'ям 

монаха-переписувача Лаврентія. Як і багато інших, цей літопис відображає більш 

давні тексти. Зокрема до нього входить пам'ятник вітчизняного літопису "Повість 

временних літ", написаний на початку XII століття.  

         Автором "Повісті" був монах Києво-Печерського монастиря преподобний 

Нестор-літописець (близько 1050-1114 рр.). Його по праву можна вважати батьком 

не лише вітчизняної історії, а й словесності. Всі наступні літописці, де б вони не 

створювали свої літописи, лише переписували уривки з праць великого літописця, 

наслідуючи його. І все ж перевершити його за всю історію літописання так ніхто і не 

спромігся. "Повість временних літ" була і залишається найвидатнішим пам'ятником 

слов'янської культури.  

         Нестором-літописцем також написані житія перших руських.  

         Не менше значення мають і ділові договори Київської Русі та 

Константинополя, які є визначними пам'ятками давньоруської писемності IX-X ст. 

Автентичність цих документів цілком незаперечна. Давньоруський хроніст напевно 

бачив оригінали тих документів, що зберігалися в київському великокнязівському 

архіві. Візантійська дипломатична практика передбачала таку процедуру: угоди, що 

укладалися з іншими державами, писалися двома мовами: одна - грецькою, друга - 

контрагента (в даному випадку - древньоруською). Грецький варіант документа 

зберігався у руської сторони, руський – у Константинополі. Отож, Нестор мав 

доступ до грецьких оригіналів візантійсько-руських договорів, добре знання тієї 

мови дозволяло йому досконально розуміти юридичні тексти.  

        Античні мудреці казали: "Говори - і я тебе побачу". Якими побачить українців 

світ - залежить від самих українців. Ми хочемо бути багатомовними та 

багатознаючими, хочемо належати людству. Хочемо бути в його розумі не мертвою, 

а сяючою клітиною, а для цього маємо засвітитися любов'ю 

до рідної мови.  

         Заснування Дня української мови - це тільки 

проголошення благородної мети. Що ж до практичного її 

втілення, то абсолютно очевидно - зберігати й плекати 

рідну мову може тільки її носій. Тобто, ми – українці!!! 

Джерело: http://www.lib.kture.kharkov.ua/ua/elexh27/2.php   

http://www.lib.kture.kharkov.ua/ua/elexh27/2.php
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 1040 – 1056 роки – народився в м. Києві, мабуть, в багатій родині, тому що 
був освіченим, знав іноземні мови. Народився у той час, коли преподобний 
Антоній у безмовній тиші печери вимолював прощення для роду людського, 
а блаженний Феодосій розбудовував монастир.  
 В 17 років був прийнятий до Печерського монастиря послушником, 
маючи намір стати монахом і присвятити своє життя служінню Богу. З 
молодих літ він явив навики в усіх чернечих чеснотах: у постійному 
прагненні і дотриманні чистоти тілесної й душевної, в добровільній бідності, 
глибокому смиренні, безвідмовній покорі, суворому пості, безперервній 
молитві. 
 Витримав обов’язкове трирічне випробування  і був удостоєний 
дияконського сану. Маючи перед собою великі праведні діла двох світил 
Православія, він натхненно возвеличував і прославляв Бога «в тілесі своїм і в 
душі своїй». 
 З роками гамуючи тілесні пристрасті, чесноти його зростали, але ченцеві 
хотілося зовсім звільнитися тілесної плоті і досягти абсолютної духовності, 
аби стати істинним достойником Бога. Він добре пам’ятав слова, сказані 
самим Господом: «Дух є Бог». Головним його послушенством у монастирі 
стала книжна справа. «Велика буває користь від учення книжного,— говорив 
він, — книги наказують і вчать нас шляху до розкаяння, бо від книжних слів 
набираємося мудрості й стриманості... Той, хто читає книги, бесідує з Богом 
або святими мужами». 
 Тернистий і багатотрудний свій шлях до істини Нестор яскраво і повно 
висвітлив у літописних працях. Він завжди виявляє глибоку смиренність та 
постійно змиряє себе, самохарактеризуючись «недостойним, грубим, ницим 
та переповненим численних гріхів». Історія безпомилково розставляє свої 
оцінки, а особливо — духовна.  
 Преподобний Нестор належить до 
найосвіченіших людей Київської Русі 
кінця XI — початку XII століття. Окрім 
богословських знань, мав виняткові 
здібності до історії та літератури, 
досконало володів грецькою мовою. 
 Написав „Житіє Феодосія 
Печерського”,  „Чтєніє про Бориса і 
Гліба”. 
 1097 рік – вирушив у подорож по 
монастирях: збирав матеріал для 
написання літописного звіту. 
Літописець відвідав Володимир-

НЕСТОР-ЛІТОПИСЕЦЬ. ХРОНОЛОГІЯ ЖИТТЯ 
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Волинський та Зимненський Святогірський монастирі. Наслідком подорожі 
стало включення майже в повному обсязі до «Повісті временних літ» 
Волинського літопису. 
 1110 – 1113 роки – взявся за написання літопису для нащадків. 
Результатом 20-річної праці став  літопис „Повість минулих літ”, складений 
на основі раніше написаних літописів, архівних, народних переказів та 
оповідань, з поєднанням сучасних авторові подій. 
 Преподобний Нестор працював до останнього дня свого земного життя. 
Мощі святого покояться у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври.  
 

 

Азбука духовної премудрості Нестора-літописця: 

  — Подяку повинна містити в собі кожна наша молитва. 

  — Дякувати в труднощах — заслуга більша, аніж подавати милостиню. 

  — Дякувати Богові треба не тільки за свої успіхи у добрі,  

  але і за успіхи інших. 

  — Вдячність повинна бути початком і кінцем наших дій і бесід. 

  — Бога ніщо так не гнівить, як байдужість до спасіння ближніх. 

  — Корисне для себе ми знайдемо тоді, коли будемо шукати користі ближньому. 

  — Господь нічого так не любить, як душу покірну, смиренну і вдячну. 
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''Замість того, щоб цілий 
вік 

нарікати на темряву, 
краще засвітити 

бодай одну свічку - й на 
світі 

менше стане темряви...'' 
          Петро Яцик 

 

ВІДОМИЙ КАНАДСЬКИЙ БІЗНЕСМЕН І МЕЦЕНАТ 
УКРАЇНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ 

      Петро Яцик народився у 1921 році в селі Верхнє Синьовидне 
Стрийського району Львівської області. Закінчив семирічку, вчився на 
сільськогосподарських і  залізничних курсах.  Працював помічником 
машиніста. Під час війни співробітничав із партизанами. У 1944 році виїхав за 
Захід, мешкав у Німеччині, працював у бауера. У 1947 році закінчив 
Український технічногосподарський інститут у Регенсбурзі. З 1949-го року 
живе у Канаді. 

Після другої світової війни опинився в таборі переміщених осіб у 
Німеччині, з якого переправився до Канади. Працював на різних роботах, 
торгував книгами, меблями, а згодом перейшов у житлове будівництво. 
Сьогодні його фірми знають не лише у Торонто, а й усій провінції Онтаріо. 

     Ще з кінця 50-тих років Петро Яцик почав направляти значні кошти на 
реалізацію різноманітних наукових та культурних проектів української 
діаспори. Він став першим меценатом багатотомної «Енциклопедії 
українознавства», що видавалися у повоєнні роки. Найбільш відомим 
проектом, профінансованим П.Яциком, стало видання англійською мовою 
«Історії України-Руси» М.Грушевського. На переклад і друк цієї монументальної 
праці меценат пожертвував 15 млн. доларів. 

Коштом мецената видано чимало наукових монографій з  історії України, 
економіки, політології, медицини, етнографії. Сума пожертв на українські 
інституції в західному світі складає понад 16 млн. дол. За багатолітню 
меценатську діяльність нагороджений „Почесною відзнакою Президента 
України” (1996 рік). 

ПОСТАТЬ ПЕТРА ЯЦИКА 
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     Благодійницька діяльність П.Яцика зробила його знаним і популярним 
серед українців у західному світі. 

    Петра Яцика обирають почесним доктором права Гарвардського 
університету, він входив до Наглядової ради Колумбійського університету, став 
науковим консультантом Альбертського і Торонтського університетів, є 
засновником Українського лекторію в Школі славістики та східноєвропейських 
студій при Лондонському університеті, документаційного центру в бібліотеці 
ім. Джона П. Роберта при Торонтському університеті. Завдяки внесеним          П. 
Яциком 750 тис. дол. відкрито спеціальний український відділ в Інституті ім. 
Гаррімана при Колумбійському університеті. 

    Він уперше виступив із пропозицією проведення в Україні мовного 
конкурсу серед молоді. Цю ідею підтримала Ліга українських меценатів, що 
об’єднує представників бізнесу багатьох країн світу. Вони надали спонсорську 
підтримку у проведенні конкурсу та нагородженні його переможців. Вагомий 
внесок у фінансуванні конкурсу зробив сам Петро Яцик. 

    Перший Міжнародний конкурс знавців української мови було проведено 
у 2000 році. 

    2003 року у 4 Міжнародному конкурсі знавців української мови взяло 
участь 5 млн. осіб. Цей конкурс проходив уже без участі його ініціатора та 
мецената – Петро Яцик пішов із життя. 

     За рішенням Ліги українських меценатів конкурсу було присвоєно ім’я 
Петра Яцика, а його дочка Надія Яцик стала почесним головою конкурсу.  

Як відмітив тодішній Президент України Леонід Кучма, „палкого патріота 
незалежної української держави пана Яцика добре знали в Україні, Канаді та 
інших країнах як щедрого мецената на ниві освітянства, культури і науки”. 

Ім’я Петра Яцика широко відоме у наш час, благодійницька діяльність 
цього мецената зробила його знаним і популярним серед українців. 

Шириться 
популярність конкурсу, 
який заснував П. Яцик, 
всією Україною. З кожним 
роком зростає кількість 
учасників серед учнів і 
студентів.    
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Сучасний український алфавіт налічує 33 літери, яких сьогодні цілком 

досить, щоб сформувати власну думку, а письменнику написати 

найцікавіший та найсучасніший твір. Адже словом можна: 

розвеселити 

розрадити 

вселити надію 

викликати посмішку 

переконати 

ощасливити 

зцілити 

причарувати 

возвеличити 

очистити душу 

розсіяти сумнів 

скувати сили душі 

посилити тривогу й безнадію 

поранити душу 

приголомшити 

принизити 

образити 

зганьбити 

убити 

 
 

 

 
        У Всесвітньому конкурсі краси мов, який проходив у Парижі 
далекого 1934 року, українська посіла третє місце, поступившись 
лише фарсі та французькій.  
        Іншомовні дослідники постійно підкреслюють фонетичну розкіш, 
лексичне та фразеологічне багатство, синтаксичну гнучкість, величезні 
словотворчі можливості української мови. За милозвучністю її 
найчастіше ставлять нарівні з італійською. Але як би там не було, нам 
є чим пишатися - ми в першій трійці, нас визнав світ! 
      А тепер ще дві цифри – в одинадцятитомному «Словнику 
української мови» (1970-1980) зареєстровано понад 134 тисячі слів. 
Нині ж Інститут української мови НАН України працює над словником, 
до якого увійде до 300 тисяч слів. 

 

 

УКРАЇНСЬКИЙ АЛФАВІТ 

ВСЕСВІТНІЙ КОНКУРС КРАСИ МОВ 
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 Моєю Мовою мовлять, речуть, розмовляють, говорять, 

балакають, оповідають, кажуть, гомонять, моралізують, 

лепечуть, белькотять, бовкають, гаркають, гиркають оточуючі 

мене люди… У якій мові є ще така багата лексика? 

 Найдавнішими українськими поетесами, імена яких відомі, й про 

яких збереглися документальні свідчення, є інокиня Анисія 

Парфенівна і Анна Любовичівна; жили вони, очевидно, в кінці 

XVI – на початку XVIII ст. і залишили акровірші, де вписано їхні 

імена. 

 Найстарішою українською піснею, запис якої зберігся до наших 

днів, вважається пісня «Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш?» 

 Найдавніша згадка про українську мову датується 858 роком, а 

вперше українська мова було прирівняна до рівня літературної 

мови в кінці XVIII століття після виходу у 1798 році першого 

видання “Енеїди”, автором якої є  Іван Котляревський. Саме його 

і вважають засновником нової української літературної мови. 

 Найдовшим словом в українській мові є назва одного з пестицидів 

"дихлордифенілтрихлорметилметан". В ній міститься тридцять 

літер. А також слово «рентгеноелектрокардіографічного» (31 

літера). 

 Найдовша абревіатура в українській мові - ЦНДІТЕДМП, яка 

розшифровується як Центральний науково-дослідний інститут 

інформації і техніко-економічних досліджень з матеріально-

технічного постачання. Вона складається з дев'яти літер.   

ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО РІДНУ МОВУ 
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 Найдовше скорочення, що зустрічається в українській мові. По 32 

літери мають скорочення Головел-ватормлинкомплектпостач та 

Головпівнічсхіднафтовидобуток. Серед скорочених назв українських 

установ — Укрголовметалургвуглекомплект — 29 літер. Так 

скорочено називається Головне управління комплектування 

приладами, устаткуванням, кабельними та іншими виробами 

підприємств, що будуються і реконструюються, чорної, кольорової 

металургії і вугільної промисловості Державного Комітету з 

матеріально-технічного постачання. 

 Найбільшу кількість значень має абревіатура ПК. Це 

персональний комп’ютер, палац культури, паровий кран, 

передній край, перфокарта, Петербурзький комітет, 

Петроградський комітет, підбирач-копнувач, пістолет-кулемет, 

Пітерський комітет, предметний каталог, Повітряний кодекс, 

пожежний кран, польовий караул, постійний комітет, 

променевий кінескоп, проміжний конденсатор, прохідницький 

комбайн, прядильно-крутильна (машина), парсек та інші. 

 Найбільшу кількість синонімів має слово "бити". Згідно з 

"Коротким словником синонімів української мови" їх 

нараховується 45. 

 Декілька фактів про паліндроми (слово, словосполучення чи 

фраза, які можливо читати як зліва направо, так і справа наліво, 

при цьому звучання й значення не змінюються). В українській 

мові є лише два семибуквених паліндроми: "ротатор" і "тартрат". 

А до найдовших фраз паліндромів належать "Я несу гусеня" та 

"Аргентина манить негра". В останньому випадку не враховується 

буква "ь". Такі дрібні порушення дзеркальності допускаються, 

адже складання композицій — справа непроста. 

 Найбільш вживаною літерою в українському алфавіті є літера 

“п”. Також на цю літеру починається найбільша кількість слів. 

Тоді ж як найрідше вживаною літерою українського алфавіту є 

“ф”. В українській мові слова, які 

починаються з цієї літери, в більшості 

випадків запозичені з інших мов.   

 «Найукраїннішою» літерою, тобто не 

вживаною в абетках інших народів, є «г». 
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Цей проривний звук різними способами позначали в 

українському письмі принаймні з XIV ст., а від 1619 р. веде 

родовід в українській абетці літера г, котру як різновид грецької 

«гамми» уперше запровадив у своїй «Граматиці» М. 

Смотрицький. Цим розрізнялися два звуки — фрикативний (як у 

слові «голова») і проривний (як у слові «ґанок»). Але реформа 

українського правопису, здійснена 1933 р. без громадського 

обговорення, в атмосфері галасливих кампаній проти 

«шкідництва на мовному фронті» призвела до того, що ця літера 

була безпідставно вилучена з української абетки. І лише у 1990 

p., після більш як півстолітньої відсутності в новому 

«Українському правописі» було поновлено в деяких словах 

написання літери «ґ», яка, мабуть, заслуговує ще й на те, щоб 

називатися найбільш проскрибованою. 

 Найчастіше серед іменників вживається слово «рука», серед 

дієслів — «бути», прикметників — «великий», займенників — 

«він». 

 Найбільшу кількість разів перекладений літературний твір – 

«Заповіт» Т.Г.Шевченка:  147 мовами народів світу. 

 Найбільша кількість псевдонімів була у поета Олександра 

Кониського – 141, у І.Франка – 99, письменник Осип Маковей 

користувався 56 псевдонімами. 
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 Америка. Джон, журналіст 

Для мене українська мова звучить дуже м'яко. Коли чуєш одних і тих же людей, що 

говорять українською і російською, то здається, що говорячи українською, вони 

добріші. 

 Франція. П’єр, науковець. 

Мова, як і французька, дуже м'яка і створена для кохання. Хоча значення слів 

залишилося для мене цілковитою загадкою, мені постійно здавалося, що українці 

говорять про щось хороше. Таке враження, що українська - дуже доба і м'яка. 

Особливо мені подобається, коли нею розмовляють жінки - вона взагалі якась більш 

жіноча за звучанням. 

 Німеччина. Валерія, журналіст:  
Коли я чую, як українці говорять, мені здається, що так швидко не можна говорити 

жодною іншою мовою. Українська мова дуже швидка і ритмічна. Вона звучить дуже 

приємно й мелодійно, а ще пристрасно. Українська мова схожа на пісню. Але багато 

ваших звуків просто зводять з розуму англомовних або німецькомовних людей, їм 

ніколи не вимовити правильно ваш «м'який знак» або дзвінке «р». 

 Конго. Кена, студент: 

 Я би порівняв українську мову з українським салом. Вона така ж м’яка і тягуча, і 

при цьому дивна і малозрозуміла для іншим – поки не розкуштуєш. Ковтаєш 

шматочок сала, він плавно ковзає по горлу, пом’якшує голосові зв’язки – та на 

виході отримуєш приємний мелодійний звук. Ось в чому секрет української мови. 

 Південна Корея. Кім, веб-дизайнер: 

 З усіма вашими «ля» і «ня» українська мова схожа на китайську - тільки шиплячу, 

як старий запис грамплатівки. 

 Бельгія. Йоган, програміст: 

 Українська мова дуже жива і кваплива, начебто українці бояться не встигнути все 

розповісти. Вона вирує, сичить і піниться, як пиво. Якщо французьку можна 

порівняти з витриманим червоним вином, російську - з міцною горілкою, то 

українську - з легким пінливим пивом. До речі, вона так само недооцінена, як і ваше 

пиво. 

 Уельс (Великобританія). Ендрю, соцпрацівник: 

Українська мова звучить дуже незвично. У ній відчувається відбиток старовини, я б 

навіть сказав аристократичність. І ще українська звучить дуже поетично - я думаю, 

це завдяки більшій кількості голосних звуків у вашому алфавіті. Для мене 

українська мова зберегла в собі елемент містики і романтики.  

 Кувейт. Алі, бізнесмен: 
 Українська мова звучить дуже войовничо і по-чоловічому. В ній відчувається 

живий ритм. Я б порівняв українську мову з літньою грозою: спочатку чується 

гуркіт грому, а потім тебе обволікають теплі краплі води. 

 

ІНОЗЕМЦІ ПРО УКРАЇНСЬКУ… 
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Чи знаєш ти, на що людина витрачає більшу частину свого 

вільного часу? На прогулянки? На телевізор? На читання 

книг? Як виявилось, на спілкування. Простіше кажучи - на 

розмови.  Є нації більш і менш балакучі. До перших 

належать японці, італійці, канадці. Найменш балакучі - 

англійці. По телефону вони розмовляють у п'ять разів 

менше японців. 

Словесне спілкування - одна із основних потреб людини. 

Найдавнішими навчальними закладами були школи з 

риторики, в яких молодь опановувала мистецтво говорити 

коротко, зрозуміло і виразно, вчилась уважно слухати 

інших. Адже мистецтво розмови починається з уміння 

слухати, бо, коли в розмові всі говорять одночасно, ні до 

чого не можна домовитись. Увага до співрозмовника - це 

щире і зацікавлене ставлення до людини. Якось до грецького філософа 

Сократа привели нового учня, який хотів оволодіти мистецтвом 

красномовства. Побалакавши з ним, Сократ призначив юнакові подвійну 

платню. "Чому подвійну?", - запитав учень. "Тому що мені доведеться навчити 

тебе двом наукам, - відповів філософ, - не лише говорити, але й мовчати". 

Первісне значення слова "співбесідник" - "той, хто дивиться у вічі". Хоча згодом 
воно набуло ширшого значення: "той, який дотримується 
правил пристойності". 

 

Ось кілька правил, які допоможуть тобі 

стати приємним співрозмовником: 

- умій гарно слухати, не перебивай співрозмовника, 
виявляй до нього інтерес; 

- посміхайся, кажи добрі слова; звертайся до людини 
по імені; 

- не вживай слів, значення яких тобі невідоме, а також лайки; 
- веди розмову доброзичливим 

тоном; 
- не вживай суржикових слів 

(слів-"перевертнів"), а також слів-
"бур'янів", таких як: "типу", 
"розумієш", "ну" і таке інше. 
 

 

 

СИЛА СЛОВА 



14 
 

 

 

У рамках проведення у школі тижня рідної 

мови оголошується творчий конкурс 

«Мовне реклама мого міста» (для 

старшокласників). Детальніша інформація 

буде додатково повідомлена вчителем 

української мови та літератури Величко 

Тетяною Василівною. Основне завдання: створити відеоролик 

(не більше 3 хвилин) або макет бігборда (у трьох вимірах) на 

задану тему. Цінується креативність і творчий підхід до справи! 

Тож чекаємо на Ваші роботи!!! 

 

 

Зразок роботи, яка брала участь у подібному конкурсі минулого року: 

   

 

 

 

УВАГА! ТВОРЧИЙ КОНКУРС!!! 
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Рідної мови навчали мама й тато, 

У школі я прибрала її в яскраві шати. 

Хай недосконало нею володію, 

Попереду навчання – і я все зумію! 

 

Українська мова дуже мелодійна,  

Нею колискова діє, як снодійне. 

Українська мова розкішна і багата –  

Все життя із неї нові слова черпати! 

 

Сосюра писав, що то пишний сад, 

Завітати до нього кожен із нас рад. 

Тільки рідною мовою буду розмовляти 

І меншого свого братика її научати! 

  

Байдіна Анна, 9-б клас 

Величко Т.В. 

 

В такі нелегкі для України часи вона, 

як ніколи, потребує нашої підтримки. 

Ми повинні бути її справжніми 

захисниками! Мужніми, сильними, 

відданими… Але ти ніколи не станеш 

патріотом, не знаючи рідної мови! 

Такої чарівної, співучої та бездоганної. 

І володіти нею – це твій обов'язок! Ти 

можеш тисячі разів кричати 

російською мовою про вірність 

Україні, та набагато краще тихо 

помолитися за неї українською. 

Поширюй її серед тих, хто розуміє!  

Навчай тих, хто хоче вивчить! І сам 

ніколи не зупиняйся на досягнутому! 

     Ти - це Україна! 

     А українська мова – твій ангел-

охоронець! 

 

Олійник Руслана, 10-А клас 

 

Українська мова пережила стільки 

утисків, скільки не переживала жодна з 

мов. Її забороняли в часи царської 

Росії, в ХХ столітті. Чому?  

Тому що мова –  показник нації. А нас, 

як націю, хотіли знищити.  Чим більше 

людей спілкується державною мовою, 

тим міцніша нація. Зараз не так 

важливо, якою мовою розмовляє кожен 

із вас, головне – ви думаєте та любите 

українською! 

І чудово сказав про мову Максим 

Рильський: ,,Мова – втілення думки. 

Що багатша думка, то багатша мова. 

Любiмо ïï, вивчаймо ïï, розвиваймо ïï! 

Борiмося за красу мови, за 

правильнiсть мови, за приступнiсть 

мови, за багатство мови...” 

 

Погорельська Анастасія, 9-М клас

 

 

 

 

 

 

МОВА ДУМКАМИ ДІТЕЙ… 
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Вікторина  

для учнів 5-8 класів 

(звертатися до Величко Т.В.) 
 

«Одним словом» 
1.Дайте відповідь на кожне 

поставлене питання одним 

словом 
1. Основна лексична одиниця. 

2. Наука про словниковий склад мови. 

3. Антонім іменника експорт.  

4. Відступ у першому рядку тексту. 

5. Синонім іменника гроно.  

6. Текст, написаний автором від руки.  

7. Документ, що підтверджує певні дії, які мали місце між двома особами чи   

   особою та установою. 

8. Той, хто любить свою Батьківщину.  

9. Чуже мовлення, передане дослівно. 

10. Без якої святині зникає народ?  

11. Скільки букв в українському алфавіті?  

12. Скільки голосних в українській мові?   

13. Який знак в українській мові не є розділовим?  

14. Назвіть останній відмінок української мови.  

15. Поставте займенник «себе» в Н.в.  

 

2.  Розгадайте метаграми 
1.  Люблять нас усі збирати 

           Після дощику в ліску. 

           А як букву Г відняти - 

           Будем плавать у ставку. 

2. Я одиниця довжини, 

           І висоти, і глибини. 

           А букву О в кінці додайте- 

           I швидше у вагон сідайте. 

3.  З У – це хліб смачний, 

Що кожен знає. 

З І у лісі по гілках стрибає. 

Шишки і горішки на зиму запасає. 

УВАГА! ВІКТОРИНА!!! 
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Вікторина 

для учнів 9-11 класів 

(звертатися до Величко Т.В.) 
 

Дайте лаконічну відповідь на питання. 
 1. В якому реченні одна його частина залежить від іншої?  

 2. Яка частина мови не належить ні до самостійних, ні до службових частин?   

 3. Скільки звуків у слові «кущ»? 

 4. Марко Вовчок — це псевдонім письменника чи письменниці?  

 5. Яка буква в українській мові не має відповідного звуку?  

 6. Рід іменника «сирота». 

 7. Узагальнена, образна, головна думка твору.  

 8. Слово, що вживається лише в певній місцевості.  

 9. Як називається вірш, що не має рими?   

10. Змалювання в літературі картин природи або будь-якого незамкненого простору.  

11. Віршований твір, який призначений для співу.  

12. Слово, яке щойно з'явилося в мові.  

13. Другорядний член речення, що відповідає на питання непрямих відмінків.  

14. Яка частина мови вказує на предмет, але не називає його?  

15. Дослівно наведений уривок з якогось тексту.  

16. Поставте у кличний відмінок слово 

«юнак».  

17. Скільки відмін має іменник?  

18. Суть Ємського указу.  

19. Від якого слова походить слово 

«вишня»?  

20 .Назвіть твір українського письменника, 

в назві якого звучало б ім'я головного 

героя.  

21. Назвіть знак, що позначає тверду, 

роздільну вимову на межі приголосного і 

голосного.  

22. Назвіть новелу М. Коцюбинського, в якій є дійові особи: Моя утома, Людське 

горе, Сонце...  

23. Поставте дієслово «вигукувати» у наказовий спосіб.  

24. Яка збірка І. Франка має підзаголовок «Лірична драма»?  

25. Назвіть автора оповідань «Олеся», «Украла», «Екзамен».  

26. Поставте іменник «мати» у З.в.  

27. М. Коцюбинський писав у стилі...  

28. Всі види невіршованої мови художніх творів.  

29. Скільки звуків у слові «ходжу»?  

30. Частина слова без закінчення.  
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 Бринить-співає наша мова, Чарує, тішить і п’янить. (Олександр Олесь)  
 Раби – це нація, котра не має Слова. Тому й не зможе захистить себе. 
(Оксана Пахльовська, д-р філологічних наук)  
 Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Ми повинні 
бути свідомі того, що мовна проблема для нас актуальна і на початку ХХІ 
століття, і якщо ми не схаменемося, то матимемо дуже невтішну 
перспективу. (Ліна Костенко)  
 Доля нашої мови залежить і від того, як відгукнеться на рідне слово 
наша душа, як рідне слово бринітиме в цій душі, як воно житиме в ній. 
(Олесь Гончар)  
 … Поки живе мова – житиме й народ, як національність ... (Іван Огієнко )  
 Щоб мова тобі повністю відкрилася, маєш бути залюбленим в неї. (Олесь 
Гончар)  
 Українська мова – божиста, богодана, богообрана. (М. Фішбейн)  
 Мов поганих не існує в світі, Є лише погані язики. (А. Бортняк)  
 Руйнування мови – основи національної культури – це вже не просто 
вина, а злочин держави перед народом. (А. Мокренко)  
 Рідна мова дається народові Богом, чужа – людьми, її приносять на 
вістрі ворожих списів. (В. Захарченко) 
 Дивуєшся дорогоцінності мови нашої: в ній що не звук, то подарунок, 
все крупно, зернисто, як самі перла. (М. Гоголь)  
 Рідна мова - мати єдності, батько громадянства і сторож держави. 
(Мікалоюс Даукша)  
 Чужу мову можна вивчити за шість років, а свою треба вчити все життя. 
(Франсуа Вольтер)  
 Чужою мовою розмовляє у державі або гість, або найманець, або 
окупант, який нав’язує їй свою мову. (Карл Маркс)  
 Скажи мені що-небудь, щоб я тебе побачив. (Сократ)  
 В землі віки лежала мова І врешті вибилась на світ.  
О мово, ночі колискова! Прийми мій радісний привіт.  
(О. Олесь)  
 Споконвіку було Слово… (Старий Завіт)  
 Українська пісня — це геніальна поетична біографія українського 
народу. (О. Довженко) 
  Мова — державна перлина, Нею завжди дорожіть: Без мови немає 
країни Мову, як матір, любіть. (Ф. Пантов) 
 Одна вона у нас така - Уся співуча і дзвінка, Уся плакуча і гримуча, Хоч 
без лаврового вінка. (Т.Шевченко) 

ПРО МОВУ ЦИТАТАМИ… 



 

                                                                             Здрастуй, Слово, 
Українська Мово! 

Здрастуй на межі тисячоліть! 
Квітни калиново й барвінково, 

Запашна вічнозелена віть!.. 
- Слово – брила, слово – крила, диво, 

У незнане зоряне політ. 
Через мову щиро і правдиво 

Одкривається нам білий світ… 
Дмитро Білоус 
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