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Мова 
 

Мово моя, ти для мене криниця, 
Я навіки з тобою, допоки я є. 

П'ю з твого джерела 
І не можу напиться,  

Ти для мене любов і натхнення моє. 
Ти і казка, і пісня чудова лірична. 

Ти і дума, і правда, і мрія людська. 
Неповторна і щира, 
ласкава й музична, 

Українському серденьку 
завжди близька. 

Ніби мати, така дорога і єдина. 
Ніби Всесвіт — велика 

й велична для нас. 
Ми з тобою — народ  

і велика родина! 
І тебе берегти саме час, саме час! 

 
Надія Красоткіна 



 

Ти велична і проста. 

Ти стара і вічно нова. 

Ти могутня, рідна мово! 

Мова — пісня колискова. 

Мова — матері уста. 

 

Іван Багряний 

 Міжнародний день 

рідної мови — день, який 

відзначають щороку 21 

лютого, починаючи з 2000 

року. Про «підтримку мо-

вного та культурного різ-

номаніття та багатомовно-

сті» було оголошено на 

ХХХ сесії Генеральної 

конференції ЮНЕСКО, 

що проходила 26 жовтня — 17 листопада 1999 року 

в Парижі. 

 Оскільки з 6 000 розмовних мов світу близько 

половині загрожує зникнення, ЮНЕСКО прагне під-

тримувати мову як ознаку культурної приналежності 

особи. Окрім того, організація вважає, що вивчення 

іноземних мов та багатомовність є ключами до взає-

морозуміння та взаємоповаги. 

 Щорічне відзначення цього дня використову-

ється для скерування уваги на меншини з менш аніж 

10 тисяч осіб, які активно розмовляють рідною мо-

вою. Часто ці мови не передаються наступному по-

колінню і потрапляють у забуття. Багато мов, котри-

ми розмовляють менше 100 осіб, не задокументова-

ні. 

Походження дати 
 

 1952 року тогочасна влада Пакистану проголо-

сила урду єдиною державною мовою, рідною вона 

була лише для 3 % населення. Це було негативно 

сприйнято, особливо на сході, де майже винятково 

розмовляли бенгальською мовою. 21 лютого 1952 

року, під час демонстрації протесту в Дацці, поліція 

та військові вбили кількох студентів-демонстрантів. 

Після проголошення незалежності Східного Пакис-

тану (Бангладеш) 1971 року, цей день відзначають в 

країні як день мучеників. За пропозицією Бангладеш 

ЮНЕСКО проголосило 21 лютого 2000 першим між-

У Міжнародний день рідної мови редколегія газети 

― Словограй ‖ поцікавилась в учнів та вчителів на-

шої школи,що для них означає рідна мова та що по-

трібне для її процвітання. Ось що вдалося з'ясувати. 

 

Стовбецький Андрій: 

- Рідна мова дуже важлива для мене, для України, 

тому що це національна мова. Вона дуже красива. 

Для процвітання рідної мови потрібно спілкуватися 

нею, вивчати її. 

 

Саленко Вікторія: 

- Рідна мова — це мова моїх батьків, мова, якою я 

спілкуюся. Щоб рідна мова процвітала, потрібно 

спілкуватися нею, уважно вивчати на уроках. 

 

Давиденко  Владлен  

- Я люблю і поважаю рідну мову. Щоб рідна мова 

процвітала, потрібно розмовляти нею. 

 

Скорик Тетяна Андріївна 

- Рідна мова — мова, якою я розмовляю, мова моєї 

держави, тобто українська мова. Щоб розвивалась 

мова, треба, щоб всі розмовляли українською мо-

вою, збагачували словниковий запас, прикрашали 

фразеологізмами, вживали гарні епітети, пестливі 

слова. Тоді мова буде красивішою, багатшою, щирі-

шою і буде розвиватись. Хочу побажати , щоб наші 

учні говорили рідною мовою, знали її і ніколи не 

соромились поза школою, у товаристві спілкуватися 

вишуканою, літературною мовою, бо той, хто гарно 

розмовляє рідною мовою, завжди потрапляє в пер-

шу увагу. 

 

Слова росли із ґрунту,  

мов жита. 

Добірним зерном  

колосилась мова. 

Вона як хліб.  

Вона мені свята! 

І кров'ю предків  

тяжко пурпурова. 

Ліна Костенко 

 

Як гул століть,  

як шум віків, 

Як бурі подих — рідна мова, 

Вишневих ніжних пелюстків, 

Сурма походу світанкова, 

Неволі стогін, волі спів, 

Життя духовного основа. 

Максим Рильський 

Як парость виноградної лози, 
Плекайте мову. Пильно й ненастанно 

Політь бур'ян. Чистіша від сльози  
Вона хай буде… 

 
Максим Рильський 

 Як свідчать наукові джерела, «суржик» належить до специфічної форми побутування мови в Україні. 

Його національну й соціальну природу відображає сам термін, запозичений із сільськогосподарської лекси-

ки. Тлумачний словник української мови фіксує слово суржик у двох значеннях: перше – це суміш зерна 

пшениці й жита, жита й ячменю, ячменю й вівса; друге ж значення цього слова більш наукове  – це елемен-

ти двох або кількох мов, об’єднані штучно, без додержання норм літературної мови. Тобто -  нечиста мова! 

Отже, семантичне ядро слова «суржик» поєднує два елементи значення – змішування двох різних субстан-

цій і пониження якості утвореного внаслідок змішування продукту. 

 І ось з такого ―венегрету‖ виходить ―суржик‖. І стає досить сумно, що ми, українці, просто не знаємо 

своєї рідної, солов’їної мови.  

 В українській мові є немало «законних», унормованих русизмів, полонізмів, германізмів, тюркізмів, 

запозичень з інших європейських мов. Вважається, що близько 10% слів нашої мови є іншомовними запо-

зиченнями. Однак, коли слова з чужої мови вживаються бездумно, безсистемно, коли перекручується їх 

зміст і спотворюється звукове оформлення, це засмічує мову. 

Неправильно Правильно 

Багаточисельний 

Красти 

При допомозі 

Безвихідне становище 

Приймати до уваги 

Прийняти заходи 

Прийшла удача 

Прийшлося 

Благополуччя 

Приносити вибачення 

Любий 

Магазин 

В двох словах 

Міроприємства 

Мова йде 

Просто-напросто 

Визивати 

На днях 

Радувати око 

На протязі 

Насморк 

Не дивлячись на 

Роздягалка 

Не по собі 

Тим не менше 

Другим разом 

У найближчий час 

Уютно 

Форточка 

По замовленню 

Позвати 

Здійснити вплив 

Полочка 

 

Численний 

Фарбувати 

За допомогою 

Безвихідь 

Брати до уваги 

Вжити заходів 

Пощастило, поталанило 

Довелося 

Добробут 

Просити вибачення, перепрошувати 

Будь-хто, будь-який 

Крамниця 

Двома словами 

Заходи, справи 

Йдеться про 

Всього-на-всього 

Викликати 

Цими днями 

Тішити око 

Упродовж, протягом 

Нежить 

Незважаючи на 

Роздягальня 

Ніяково, незручно 

Однак, проте 

Іншим разом 

Найближчим часом 

Затишно 

Кватирка 

На замовлення 

Покликати 

Вплинути 

Поличка 

  

Пропонуємо Вам шість по-
рад, як почати говорити 
правильно українською: 

 
 Побільше спілкуйтесь укра-

їнською. 

 

 Читайте українські стат-

ті, газети, журнали. 

 

 Переглядайте україномовні 

фільми. 

 

 Слухайте українську музи-

ку. 

 

 Користуйтесь українським 

програмним забезпечення. 

 

 Корисними є також дописи 

в українських форумах та 

Вікіпедії, спілкування в різ-

них українських гуртках та 

групах. 
 



 

 
 
 

 
Боже, Отче милостивий, 

Ти нам дав ту мову красну, 
Поміж мовами найкращу, 
Нашу рідну, нашу власну. 

 
Тою мовою співала 

Нам, маленьким, наша мати, 
Тою мовою навчала 

Тебе, Боже, прославляти. 
 

Тою мовою ми можем 
Величатись перед світом, 
Бо між мовами ця мова — 

Мов троянда поміж цвітом. 
 

Поможи, Небес Владико, 
Хай буде по Твоїй волі, 
Щоб та мова гомоніла 

Вільно: в хаті, церкві, школі. 
 

Дай діждати пошанівку 
Рідного святого слова, 

Щоб цвіла на славу Божу 
Наша українська мова! 

 

 Українці люблять повторювати, що українська мо-

ва займає друге місце по мелодійності після італійської. 

Але що насправді думають іноземці про нашу мову? 

Українська мова звучить на подив м'яко, при тому, що у 

ній є багато шиплячих звуків. (Португалія. Карлос, бухга-

лтер) 

Українська звучить дуже пристрасно та емоційно. Ваші 

пісні дуже схожі на наші. Дуже приємна на слух мова. 

(Індія. Шанкар, програміст) 

Українська мова для мене дуже близька. Звучить дуже 

весело, як суміш польської, білоруської та російської. 

(Польща. Петр, соціолог) 

Українська мова дуже жива і кваплива, начебто українці 

бояться не встигнути все розповісти. (Бельгія. Йоган, 

програміст) 

Для мене українська мова звучить дуже м'яко. Коли чуєш 

одних і тих же людей, що говорять українською і російсь-

кою, то здається, що, говорячи українською, вони добрі-

ші. (Туреччина. Волкан, продавець) 

Українська мова звучить дуже незвично. У ній відчува-

ється відбиток старовини, я б навіть сказав аристократич-

ність. І ще українська звучить дуже поетично. (Уельс. 

Ендрю, соцпрацівник) 

Українська мова звучить дуже войовниче і по-

чоловічому. В ній відчувається живий ритм. Я б порівняв 

її з літньою грозою: спочатку чується гуркіт грому, а по-

тім тебе огортають теплі краплі води. (Кувейт. Алі, бізне-

смен) 

Світлана Талан 

Володимир Лис 

Люко Дашвар Василь Шкляр Ірен Роздобудько 

Олександр  

Авраменко 

 Історію української мови 

починають від праслов’янської 

(спільнослов’янської) мовної єд-

ності, яка виділилася з індоєвро-

пейської прамови приблизно в ІІІ 

тис. до н. е. Праслов’янська доба 

тривала близько 2000 років. 

 За традиційною версією 

походження східнослов’янських 

мов,      яка ще донедавна була 

офіційною та обов’язковою, вва-

жалося, що після завершення пра-

слов’янської епохи розпочався 

спільний східнослов’янський пе-

ріод, який тривав понад 500 років 

та закінчився лише в XI-XII ст. 

під час феодальної роздрібненості 

Київської Русі. 

У цей час ні-

бито сформу-

валася й спіль-

на для всіх схі-

дних слов’ян 

так звана дав-

ньоруська мо-

ва, на основі 

якої з XIII ст. 

виникають три східнослов’янські 

мови – українська, російська та 

білоруська – як мови відповідних 

народностей. 

 Безперервність історичного 

розвитку етносу на українських 

землях від середини І тис. н. е. до 

нашого часу може свідчити про 

те, що після розпаду праслов’ян-

ської мовної спільності в цьому 

ареалі почав формуватися україн-

ський етнос і відповідно – україн-

ська мова. Вона перейняла від 

праслов’янської значний специфі-

чний лексичний фонд і чимало 

фонетичних та граматичних 

(насамперед, морфологічних) рис, 

які в інших слов’янських мовах 

замінилися новими, а в українсь-

кій мові вони склали найдавнішу 

групу мовних особливостей. 

 Разом з християнством до 

Київської Русі прийшла старосло-

в’янська (або церковнослов’янсь-

ка) мова, створена на базі давньо-

болгарських діалектів Кирилом і 

Мефодієм (одних з перших сло-

в’янських культурних діячів). 

Нею писалися релігійні та офіцій-

ні тексти. Старослов’янська мова 

довгий час виконувала функції 

писемної мови. 

 З XIV до XVIII ст. на тере-

нах України побутувала староук-

раїнська мова, яка активно вико-

ристовувалася як писемна. Поява 

новоукраїнської мови, яка згодом 

стала сучасною літературною, 

датується ХІХ ст. Її зачинателем 

вважається письменник 

І.Котляревський, а основополож-

ником – Т.Шевченко. В основі 

сучасної літературної мови ле-

жить система полтавсько-

наддніпрян-

ських гові-

рок. 


