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Від упорядника 

 
 За переконанням доктора філологічних наук Ореста Ткаченка, «душею кожної 

держави є нація. Народ, не об’єднаний однією мовою, нацією ще не став. Тим самим 

захитується в своїх основах його держава. Тому кожна держава, дбаючи про своє 

майбутнє, першорядної уваги надає поширенню державної мови, в Україні – 

української». 

 Зважаючи на важливість національно-мовної проблеми в Україні, зокрема її 

східної частини, де особливо відчутний взаємовплив української та російської мов, у 

2002 році в Тростянецькому районі започатковано районний конкурс «Майстер 

української орфографії». 

 Ми не були першовідкривачами цього заходу. Подібний конкурс уже давно 

набув загальнонаціонального статусу і належить до наймасовіших видовищ в 

Польщі: тисячі сміливців (від двірників до міністрів) одночасно сідають за парти, 

щоб перевірити свою грамотність. Професор-філолог перед мікрофоном диктує їм 

текст, а телебачення транслює це дійство в прямому ефірі на всю країну. 

 9 листопада 2008 року, у рамках відзначення Дня української писемності та 

мови, на українському радіо (Перший і Третій («Культура») канали) прозвучав 

Диктант національної єдності. Його організатори – Національна   радіокомпанія 

України та Ліга українських меценатів. Цей диктант писали ті, хто шанує рідну 

мову, хто хоче, щоб українці в Україні говорили державною мовою, хто бажає 

зберегти рідне слово і залишити його дітям і онукам.  

 У нашому районі конкурс проводиться з нагоди Дня рідної мови. Звання 

«майстра української орфографії» виборюють учні 5-11 класів. Дітям пропонуються 

тексти, що сприяють утвердженню української мови як державної в Україні, 

популяризують вклад видатних культурних діячів у її розвиток, традиції, духовність 

українського народу. 

 Прагнемо, щоб цілком природно сприймали майбутні покоління слова: 

українське суспільство, українська держава. І – українська мова.  

 Учасники конкурсу доводять, що вони патріоти землі, на якій живуть, що вони 

люблять і шанують її мову, що їм не байдужа доля українства.  

 Переможці конкурсу отримують нагороди – грамоти відділу освіти 

Тростянецької районної адміністрації та словники української мови – разом із 

своїми вчителями. Тобто вшановуються не лише юні «майстри», а й їхні наставники. 

Популярність стає винагородою і для школярів, і для вчителів-філологів. 

 Матеріали збірника стануть у пригоді вчителям української мови й літератури, 

класним керівникам під час підготовки до відзначення Дня української писемності 

та мови, Дня рідної мови й інших державних свят.  

   

Шабельник Н.В.,  

методист навчальних предметів 

районного методичного кабінету відділу освіти 

Тростянецької районної державної адміністрації 
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5 клас 

 
УЧИТИСЯ МОВИ 

 

           Ми з вами одержали у спадок сучасну українську літературну мову. Багату, 

розвинену, гнучку …  Нею можна висловити все : від найскладніших і найновіших 

наукових відкриттів до найвеселіших віршів, пісень і оповідань. Проте наша мова 

легко до рук не дається. 

           Ви бачили, мабуть, великий концертний рояль. Він красивий, блискучий, сяє 

клавішами й золотими літерами. Ось до нього підходить хтось із вас, боязко      

доторкається до клавіші. Лунає глибокий, м’який звук. Як хочеться, щоб це був не 

окремий звук, а мелодія ! Хочеться заграти щось красиве. Але якщо ви не вчилися 

грати, нічого не вийде. Треба довго вчитися, наполегливо тренуватися, щоб легко й 

плавно полилася мелодія. 

           Отак і з мовою. Постає вона перед нами в усій своїй красі й принадності в   

піснях і віршах, казках і оповіданнях майстрів.  

А.Коваль 

 

СОЛОВ’ЇНА МОВА 

 

         Існує така легенда : коли повертаються навесні солов’ї в рідні гаї, ліси, садки, 

вони надзвичайно гарно починають виспівувати. І цим чарівним, заворожувальним 

співом вони приваблюють до себе солов’їх. Ті ж уважно слухають співи солов’їв, 

кожна вибирає собі пару, прислухаючись до неповторного голосу птаха, який їй 

найбільше сподобався. Створюються пари, в’ються гнізда. І на деякий час 

припиняються співи, коли солов’їха висиджує пташенят. 

         А вже які прекрасні співи розпочинаються після народження маленьких       

пташенят! Солов’ї співають так гарно, як ніколи. Вони радіють пташенятам і своєму 

щастю. Батьки навчають солов’ят свого співу. І тоді ніколи солов’ята не закують як 

зозулі, не закаркають як ворони, не зацьвірінькають як горобці. 

         Мову, якої навчили їх батьки, вони не зрадять ніколи. Тому й нам не треба 

забувати своєї чарівної української мови, даної у спадок величними предками. 

С.Ковалів 

 

СЛОВО ДИХАЄ 

 

 Хто сказав, що слово не дихає? Хто думає, що мова не пахне? Вслухаймося! 

Як щемно українське слово дихає – Дніпром і Десною, Буковиною і Карпатами! А 

як пахне метка наша мова! Волинськими духмяними смерічками, полтавськими 

запашними соняшниками, гарячими київськими чорнобривцями, донецькою 

степовою материнкою. 

 Якщо ти проживеш в Україні хоча б тільки один день, обов’язково відчуєш її 

смак, її пахощі. А коли живеш тут роками і десятиліттями, то вмиваєшся її росою, 

витираєшся її рушниками, дивишся в її дзеркала, слухаєш її дзвони. І тоді стає вона 

для тебе лагідною матінкою. 
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 Щаслива, праведна людина, що в радості й горі будує слово своєї землі. У 

слові рідної мови захована якась таємнича сила. Тому й називаємо ми нашу мову 

найбільшим духовним скарбом. Як найціннішу спадщину, як заповіт поколінь 

передає кожна мати своїй дитині любов до рідної мови.  

За І.Вихованцем 

 

ЛЮБОВ І ПОВАГА ДО МОВИ РІДНОГО НАРОДУ 

 

 Вивчення рідної мови потребує багато зусиль і наполегливості. За 

дослідженнями мовознавців, англієць витрачає в середньому вісім років життя, щоб 

навчитися  грамотно  писати  рідною  мовою.  Іспанцям  легше, бо  їм  потрібно  для 

цього лише три роки. Найбільше праці для оволодіння всіма тонкощами рідної мови 

докладають японці. Вони  навчаються  правопису  й  після  закінчення  інституту  чи 

університету. Буває, що для написання одного імені  дорослому  японцеві  необхідно 

знати сто шістдесят ієрогліфів. 

 Найбільший    скарб  для   нашого   народу  –  українська  мова.   Її   називають 

співучою, солов’їною, чарівною. Чутлива до краси і добра, вона озивається в піснях, 

що славляться в усьому світі. 

 Коштовними  діамантами сяє наша  мова в казках, легендах, переказах, думах, 

прислів’ях, приказках. 

 Тож оволодівай  цим  скарбом,   поглиблюй свої знання. Зумій виховати в собі 

любов і повагу до мови рідного народу. 

 За В.Шведом 

 
ПРО КОРИСТЬ РОЗДІЛОВИХ ЗНАКІВ 

 

 Чоловік загубив кому і почав боятися складних речень, шукав фрази, щоб 

простіші. За нескладними фразами прийшли нескладні думки. 

 Потім він загубив знак оклику і почав говорити тихо, рівно, з однією 

інтонацією. Його вже ніщо не бентежило, не радувало, він до всього ставився без 

емоцій. 

 Потім він загубив знак питання і перестав запитувати, жодні події не 

викликали його цікавості, де б вони не відбувалися: в космосі, на землі чи навіть у 

власній квартирі. 

 Ще через кілька років він загубив двокрапку і перестав пояснювати людям 

свої вчинки. 

 Врешті у нього залишились одні лапки. Він не міг висловити жодної власної 

ідеї, весь час тільки когось цитував – так він зовсім розучився думати і дійшов до 

крапки. 

 Бережіть розділові знаки! 

О.Каневський 
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КАЗКОВИЙ АЛФАВІТ 

 

 Жили у казковому царстві звуки. Букв тоді ще не було. 

 Вирішили звуки провести вибори царя. Голосні обрали царем [а], а приголосні 

–  [б] . Почалися суперечки. Приголосних було більше, тому вони перемогли. Царем 

став [б]. Звісно, він догоджав приголосним, садовив їх на почесні місця. А голосні 

тулилися по кутках. 

 Не захотіли голосні терпіти принижень, змовилися й утекли. Зчинився в 

царстві переполох, бо без голосних замість слів виходили якісь чудернацькі 

звукосполучення. 

 Зрозуміли приголосні, що не обійтися їм без голосних, і вирушили на пошуки. 

Довго блукали. Змучившись, написали такого листа: «Шановні голосні! Просимо 

вибачити нас!» 

 Голосні повернулися додому, і всі звуки зажили в злагоді. 

 Саме тоді звукам і спало на думку створити склад букв. Його назвали 

алфавітом. 

 З того часу звуки почали позначати на письмі літерами. 

 Царем обрали звук [а], царицею стала літера А. У алфавіті ця буква стоїть на 

почесному першому місці. 

З журналу 

 
ВЕЛИКА ТАЇНА СЛІВ 

 

 Як  відомо, взаємини з людьми можуть обмежуватися посмішкою, кивком 

голови та іншим жестом. Але найчастіше – це привітання, а далі жвава розмова або 

поважна бесіда. Якщо художники мислять образами, музиканти – звуками, учені – 

поняттями, то всі разом вони послуговуються мовою, словом як основним засобом 

вияву наших думок. Не можна навчитися думати, не вміючи говорити, і навпаки. 

 Що ж потрібно, аби оволодіти вмінням говорити? Знати мову замало, треба ще 

усвідомлювати, як і про що розмовляти. Опанувати мистецтво ведення бесіди 

людство намагається здавна. На основі багатовікового досвіду воно виробило 

основні правила бесіди. 

 Ще стародавній філософ Епіктет пояснював, що людина має слухати вдвічі 

більше, ніж говорити. Мудрець наполягав: «Краще слухати, ніж говорити. Недарма 

Бог дав нам лише один язик і аж два вуха». 

 А в Київській Русі дітям князів та дружинників рекомендувалося вести бесіду 

таким чином: «У присутності старших мовчати, мудрих слухати, без лукавого 

наміру розмовляти, якомога більше вдумуватися, не шаленіти словом». Уміння 

слухати та доречно відповідати – це і сьогодні одна з неодмінних якостей гарного 

співрозмовника. 

                                                                                                           За О.Корніякою 
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ЖИВЕ НАША МОВА... 

 
 Одним із найбільших скарбів, які успадковує народ від своїх предків, є його 

рідна мова – схованка людського духу, багата скарбниця, у яку народ складає своє 

давнє життя і свої сподіванки, розум, досвід, почування. Це генетичний код нації, 

котрий поєднує минуле із сучасним, програмує майбутнє. Мова – така ж жива 

істота, як і народ, що її витворив. І коли він забуде мову, то вже буде смерть його 

душі, смерть усього того, чим він відрізняється від інших народів. 

 Живе наша мова – і живий наш дух, наша пісня, наша історія, наша єдність. 

 Живе наша мова – і з нами наші князі й гетьмани, наші письменники і вчені, 

наші державники й оборонці. 

 Живе наша мова – і з нами разом усі українці, яких доля розкидала по світу. 

 Живе наша мова – і наш голос звучить у вселенському хорі народів. 

 Бо наша мова – це ми, українці. Добрий, чесний, працьовитий народ, що 

тисячоліттями живе на берегах Дніпра і Дністра. Там, де була колиска наших 

предків. 

                                                За матеріалами часопису «Шкільний світ» 

 

 

 

 

6 клас 

 
ЧАРУЮЧА СИЛА РІДНОЇ МОВИ 

 
          Українську мову можна порівняти з безкраїм могутнім океаном, що       котить 

бурхливі хвилі своїх лексиконів. Мова мого народу схожа на барвисту, дивовижну, 

розкішну й запашну квітку, що приваблює своєю неповторністю ароматів. 

          Рідна мова – співуча й мелодійна, як народна пісня, бо ввібрала в себе шум 

осіннього багряного листя, гомін зелених дібров, запах вишневих садків,       

журавлиний клич. 

          Сила рідного слова чаруюча й магічна. І хоч століттями воно бідувало,       

переслідувалось і заборонялось, а все ж таки вистояло, відродилось і хвилює 

найтонші струни людського серця. 

          Наша мова має свою особливу музикальність. Ця незбагненна душа рідної 

мови, як золотоносна ріка, виблискує на хвилях народної пісні, переливається в     

душу нації, творить чуттєву нерозривність українського серця й української землі. 

          Слова мови не тільки несуть якусь інформацію, а й впливають на людей, 

виховують. 

 Тож у багатстві рідної мови, в діючих її законах – чаруюча й таємнича сила.  

Д.Павличко 
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ЯКОГО КОЛЬОРУ НАША МОВА? 

 

         Наша мова – це насамперед багатство кольорів. То якого ж кольору слова? 

         Вимовляємо слово «мама» – і перед нами постає ніжне, усміхнене обличчя, 

карооке мерехтіння її очей. З яким кольором можна порівняти це слово ? Хіба що 

чимось золотим віє від її постаті, вишневим від її губ та яблуками-антонівками 

пахне від її рук. І за всім цим щемко постає інше слово «рідна», яке либонь зовсім 

позбавлене кольору. Це слово таке багате, тепле, як усі кольори разом узяті. 

         Слово «осінь» – жовте, бо дозрівають у цей час усі груші та яблука в садках. 

Воно жовте і туге, мов віск. 

         Слово «пролісок» – біле, мов залишки не розталого снігу. І пахне од нього 

торішнім перепрілим листям. 

         Слово «зозулька» – зелененьке, мов перші ніжні листочки на вербах, бо коли 

зозуля починала кувати в цьому році, то зелень на деревах була молода і свіжа. 

         Пролетіла над подвір’ям ворона, пронесла в дзьобі галузку. То вона понесла 

своє чорне слово. Бо слово «ворона» – чорне. 

          За Є. Гуцалом 

 

ПОКАЗНИК КУЛЬТУРИ ЛЮДИНИ 

 

 Мова є показником культури людини. Недаремно кажуть: «Заговори, щоб я 

тебе побачив». На жаль, сьогодні небагато людей володіють досконало рідною 

мовою. Причиною цієї прикрості є насамперед те, що в результаті злиття 

української і російської мов утворився так званий «суржик», який є небезпечний і 

шкідливий, бо засмічує і поганить одну з найкрасивіших мов світу. 

 Славнозвісний поет Максим Рильський закликав: «Пильно й ненастанно 

політь бур’ян». А «бур’яну» ж у нашій мові так багато! Навіть ті, хто на уроках 

досить вправно спілкується рідною мовою, після уроків вживають українсько-

російську суміш. Крім того,  в мову вкрадаються так звані «сучасні» вислови, які є 

вульгарними. Слова «класно», «кльово», «круто», «балдьож» і подібні можуть 

свідчити тільки про духовну убогість співрозмовника, відсутність національної 

свідомості. 

 Треба докласти всіх зусиль, щоб позбутися шкідливих мовних звичок. 

Говорити слід правильно. Треба взяти все краще з надбання наших предків, щоб 

відродилась і розквітла Україна, щоб усміхнулась доля нашому народу.  

За М.Волощаком 

 
БЕРЕГИНЯ 

 

 Берегинею наші пращури називали богиню, що берегла їх від усякого лиха і 

дарувала добро. Згодом так стали називати в народі жінок, які берегли і 

підтримували домашнє вогнище. 

 Мандрівників завжди вражала врода українських дівчат, їхня охайність і 

співучість. Чимало чужинців вважало за честь вибрати тут собі дружину. 

 Відзначалася також висока освіченість українських жінок, їхня здатність до 

творчої праці. 
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 Але насамперед жінка – берегиня роду, турботлива і ласкава мати. «Матуся», 

«неня», «ненечка» – так називають цю найріднішу для кожного людину. До чужих 

людей ішли за розумом, до матері за серцем. Слово нені і лікувало, і повертало сили 

після хвороби, і захищало від злих сил, і давало наснагу. «Материна молитва із дна 

моря виймає», – говорили в народі. 

 Матусина божа любов покривала і боронила запорожців у далеких походах. 

Рідну неньку згадували вони у своїх молитвах. За продовження козацького роду 

билися січовики з ворогами. Берегинею ж цього роду і була мати. 

 Шанобливе і трепетне ставлення до неї – запорука того, що нашому роду ні за 

яких обставин не буде переводу. 

За В.Супруненком 

 

МОВА ВЕЛИКОГО НАРОДУ 
 

 Рідне слово! Скільки в тобі материнської лагідності і доброти, мудрості 

земної, закладеної ще славними предками вільнолюбними! Скільки в тобі чарівних 

звуків і животворного трепету і вогню! 

 Із сивої глибини віків бере початок наша мова. Шлях її розвитку – це 

тернистий шлях боротьби. 

 Зародившись десь на світанні спільного слов’янського життя, українська мова 

на рідній споконвічно українській землі витерпіла страшні лихоліття. Від часів 

російського царизму та в умовах радянської імперії наша мова витримала 48 

заборон. Подібного не знає історія жодної мови, жодної держави. 

 Мова...  Яка ти багатогранна, ніжна, чиста, як промінчики сонця, що яскравим 

сяйвом осипають землю добром, радістю, плодами... Ти квітуєш пелюстками слів у 

морозних думках полину, даєш поетові дужі крила, щоб зміг піднятися у височінь, 

ученим ти відкриваєш мудрість людської душі. Ти повна сил, як кремезний дуб, 

широколистий, тобі рости і не в’янути. 

З журналу 

 
ВІЧНЕ СЛОВО 

 

 Мова – це не мертвий камінь, а ніби дивовижне дерево, що росте, зацвітає, 

змінюється. 

 Саме Тарас Шевченко виплекав це величне дерево української мови, підживив 

його своєю дивовижною книгою «Кобзар». Поезії, що входять до неї, складалися на 

тернистих дорогах поетового життя, писалися то в мандрах, то в казематах, 

мережилися при світлі білих ночей півночі і в пісках пустель закаспійських, під 

самотнім сонцем вигнання. Хоча більшість віршів написані поза межами рідного 

краю, наскрізно струменить у них світлий образ Дніпра і мріє синя далечінь 

українських степів. 

 І боляче сьогодні чути, як дехто говорить: «Яка різниця, яким язиком 

говориш? Хіба від цього добавиться хліба і ковбаси?» 

 Ні, хліба і ковбаси не додасться, але хочемо нагадати вислів відомого 

мовознавця, перекладача, автора перших правописів, професора Івана Огієнка. Він 

стверджував: «Мовне каліцтво є початком каліцтва душі». 
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 Усе минає, а слово залишається. Залишається і несе крізь час голоси людських 

душ. Це одне з найбільших див нашого світу. Диво написаного, надрукованого, 

вимовленого слова, яке пережило століття й покоління. 

З журналу 

 

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ 

 

          Належна культура мовлення – це свідчення розвинутого інтелекту і високої 

загальної культури людини. 

          Умій слухати себе та інших з погляду нормативності мови. Будь вдячний 

тому, хто виправляє твої мовленнєві помилки. Свої ж зауваження, поради та 

рекомендації іншим роби тактовно, делікатно. 

           Культура мовлення суспільства – це найяскравіший показник стану його 

моральності, духовності, культури взагалі. Словесний бруд, що заполонив мовлення 

наших співгромадян, мовленнєвий примітивізм, вульгарщина – тривожні симптоми 

духовної хвороби народу. 

            Мовна неграмотність, невміння написати елементарний текст, перекласти 

його з української мови на російську і навпаки чомусь перестали сприйматися як 

плями на службовому мундирі. 

            Експериментально доведено, що грубе слово як негативний подразник діє 

кілька секунд, але реакція на нього триває декілька годин і навіть днів.  

            Тому висока культура мовлення – життєва необхідність для народу. Шляхів 

до мовної досконалості безліч. Але всі вони починаються з любові до рідної мови, з 

бажання майстерно володіти нею, з відчуття власної відповідальності за її чистоту. 

             Почни із себе. Для початку – говори неквапливо, дотримуйся пауз, частіше 

заглядай у словник, читай вголос, заучуй напам’ять художні твори, привчи себе до 

систематичного самоконтролю і самоаналізу. 

                                                              За  В.Іванишиним і Я.Радевичем-Вінницьким 

 

СВІТ ПОСТАВ ЗІ СЛОВА 

 

 Світ постав зі Слова, і Україна постала зі Слова, і Слово зростало у великого 

поета, українського пророка Тараса Шевченка, який усе своє життя, свій талант, 

своє слово віддав рідному народові. Слово Тарасове підхопила Леся Українка, яка 

зуміла у слабких, тендітних руках утримати цю грізну зброю.  

 Слово, як плуг, орало правічний перебіг життя, із чорноземної скиби його 

виростали поети, і в кожного на устах у часи недолі і радості була своя пісня – 

Україна. 

 Ми пізнаємо світ не тільки через органи слуху, дотику, смаку а й через слово. 

Саме воно здатне переносити і передавати величезний обсяг інформації з минулого 

у сьогодення і з сьогодення у прийдешнє. У слові – інтелект і мудрість народу, його 

ідеали, його прагнення. З нього починається духовне життя людини. «Слово стало 

тілом і оселилося між нами, повне благодаті й істини», – читаємо в Біблії. 

 Слово омите дощем і осяяне сонцем. Слово вічне, як вічна під небесами земля. 

Слово пророче, воно світить Україні через морок віків і воєнні дими, через 

невільницький плач і пелену сліз. Слово живе, бо зродилося з любові. Слово сильне, 
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бо зросло на вірі. Слово віще, бо несе на крилах надію. Слово чесне, бо освячене 

правдою. 

 Слухаймо це слово душею, бо воно із пісні народу виспівалось, із дум синів і 

дочок народилося. 

                                               За матеріалами часопису «Шкільний світ» 

 

 

7 клас 
 

УЧІТЬСЯ СПІЛКУВАТИСЯ 

 

 Щоб добре говорити, ви повинні мати не лише предмет розмови, але й уміти 

висловлюватися. Від чого це залежить ? Від вибору слів. Люди, які мало   читають і 

мало говорять, мають дуже бідний словник. Говорячи, часто замовкають, 

підшукуючи слова. Через це їх мова малоцікава. Збагачуйте свій словниковий запас. 

Тренуватися щодо цього можна таким чином. Прочитайте якийсь невеличкий твір, а 

потім спробуйте його вголос переказати. Практикуйте такі заняття систематично. 

           Не вживайте грубих і вульгарних слів. Нерідко молоді люди в компанії      

вживають грубі, вульгарні, а часом і лайливі слова. Вони не думають про те, як 

негарно виглядають, якщо дивитися на них із сторони. Крім того, ця погана звичка 

може погано відбитись на всьому їхньому житті. 

        Набагато гіршою, ніж вульгарність у виразах, є вульгарність у мисленні, і          

зневажається вона також набагато більше. 

        Не зловживайте іноземними й загальними фразами. Деякі люди, які хочуть 

справити враження високоосвічених, надмірно пересипають свою мову іноземними 

словами, абстрактними поняттями. Їм не завадило б усвідомити мудре прислів’я: 

«Малі люди вживають великі слова, а великі люди – малі». 

 За матеріалами журналу  

«Українська мова і література в школі» 

 

МОВО РІДНА, СЛОВО РІДНЕ... 

 

         Мова – душа народу. Як же так сталося, що ми збайдужіли до своєї душі? 

         Розкажу бувальщину. Десятирічний  американський хлопчик українського 

походження вперше подорожує Європою зі своїм татом. Після кількох днів 

перебування в Києві він запитує: «Тату, коли ми були в Парижі, всі французи 

говорили французькою, коли ми були в Кракові, всі поляки говорили польською. 

Чому ж тут, у Києві, більшість українців говорять російською?» 

         А чи взагалі розмовляють українською мовою українські юнаки і дівчата? 

         Розмовляють, але ... 

         У сучасної молоді знання української мови найчастіше обмежується    

українськими жартами, простеньким віршиком зі шкільних часів, парою цитат із 

пісень Ірини Білик чи «Воплів Водоплясова» та анекдотами «про хохла». 

         Для багатьох в Україні українська мова, на жаль, стала іноземною. Від 1959 до 

1989 року українці мали право звільняти своїх дітей від вивчення рідної мови. І 
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мільйони батьків скористалися цим правом. Ганебно, але факт. У 1989 році 5 

мільйонів українців відмовилися від рідної мови. А скільки їх сьогодні ? 

         Український письменник, наш земляк Б.Антоненко-Давидович писав: 

«Правильно й чисто говорити своєю мовою може кожний, аби тільки було бажання. 

Це не тільки ознака, а й обов’язок кожної  культурної людини». 

         Однак наша мова легко, без зусиль сама до рук не дається. Мови потрібно 

вчитися. Наполегливо, щоденно, з радістю. 

Т.Бабійчук 

 

У ВАС Є ЩО СКАЗАТИ? 

 

 Кожна людина зацікавлена в тому, щоб уміти правильно й гарно говорити, 

оскільки це дає можливість установлювати й підтримувати добрі стосунки з людьми 

в різних колективах: у сім’ї, в школі, на підприємстві, в громадських та інших 

організаціях. 

 Для того, щоб вас уважно слухали, необхідно завжди мати в запасі щось нове, 

причому розповідати цікаво, захоплююче. А для цього треба бути спостережливим, 

цікавитися культурою і спортом, наукою і технікою, мати певні захоплення і 

заняття. 

 Якщо ж ви нічого не читаєте, не буваєте в театрі, не дивитеся фільмів, не 

відвідуєте музеїв, виставок, то немає жодної надії на те, що навчитеся гарно 

говорити. Це нагадувало б ситуацію, коли людина теоретично повністю опанувала 

техніку скульптурного мистецтва, а на практиці вона не має матеріалу, на якому 

можна було б випробувати ту техніку. 

 Народна мудрість стверджує: «Говори тоді, коли маєш що сказати». Говорити 

беззмістовно – це те ж саме, що язиком горох молотити. 

 Мова постійно змінюється. В ній з’являються нові слова й мовні звороти, а 

старі відживають своє і зникають. Деякі нові слова швидко стають модними і дуже 

поширюються, але не всі вони відповідають духові рідної мови. Тому, вживаючи їх, 

треба бути обережними. 

 Запам’ятайте повчальний афоризм: «У людини два вуха і один язик, щоб 

слухати удвічі більше, ніж говорити». 

 За І.Томаном 

 

НАВЧАННЯ У МИНУЛОМУ 

 

 Грамотній людині і в лісі світло, а невченій і посеред степу ніч. З давніх-давен 

це добре розуміли люди. «Чого в молодості навчишся, то на старість як знайдеш», – 

говорили діди своїм онукам. 

 Як же проходив процес навчання у минулому? Дітлахів відправляли вчитися 

після того, як закінчувалися всі сільськогосподарські роботи. На початку зими 

церква святкує день пророка Наума. Ця днина і вважалася найкращою для 

оволодіння грамотою. «Батько Наум наведе на ум», – зауважували  старі люди. 

 Малюків, що готувалися до школи, називали «кашоїдами». Напередодні 

Наума мати варила кашу в горщику, який прикривали новим рушником і відносили 

до школи, де учні швидко з нею порались. 
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 Різні траплялися учні. Декому і каша не допомагала як слід оволодіти 

грамотою. Тоді суворий учитель наганяв науку в голову за допомогою ляпасів і 

почубеньків. Найбільш ледачі заслуговували покарання різками. 

 Але в одному були впевнені і вчителі, і школярі, і батьки  нема науки без 

муки. Юні запорозькі лицарі муку цю приймали хоч і не з насолодою, однак з 

гідністю. 

 За В.Супруненком 

 

УСВІДОМЛЕННЯ РІДНОЇ МОВИ 

 

 Здебільшого люди не замислюються, гарна своя мова чи погана, багата чи 

бідна, легка чи важка для засвоєння. Дитині байдуже, яку мову дорослих вона має 

засвоїти: українську чи китайську, якщо вона засвоює її в своєму оточенні. 

 Діти починають усвідомлювати систему рідної мови приблизно з дворічного 

віку. До речі, дівчатка раніше, а хлопчики трохи пізніше. Часто буває, що дорослі 

вільно читають іноземними мовами, але не можуть розмовляти. Діти навіть у 

ранньому віці вміють досить вільно розмовляти кількома мовами. 

 Маловірогідними здаються розповіді про те, нібито виховані тваринами в лісі 

діти, повернувшись у людське товариство, не лише розуміють людську мову, але й 

розмовляють нею. 

 Пригадуєте оповідання Редьярда Кіплінга про хлопчика Мауглі? Вихований у 

вовчій зграї, він знав не лише мову вовків, але розумів і «мову джунглів». Це, 

звичайно, вигадка. Хоча відомі випадки, коли діти виживали серед диких звірів у 

лісах Африки та Індії. Ученими підтверджено, що повернення таких дітей до 

людського способу життя призводить до негараздів. 

За А.Білецьким 
 

ЯК ВИНИКЛИ НАШІ ЛІТЕРИ? 

 

 Перший у світі алфавіт створили фінікійці. У ньому було двадцять дві букви, 

що позначали тільки приголосні звуки. Знаки були прості і швидко 

запам’ятовувались. Писали справа наліво. Алфавіт виявився таким зручним, що 

незабаром його запозичили всі сусідні народи. 

 А грецькі мудреці здійснили справжній переворот. Вони вигадали спеціальні 

літери для голосних звуків. Відтоді слово на письмі передавалося цілком, а не тільки 

приголосними звуками. 

 Літери, якими користуємося ми, створив понад тисячу років тому болгарський 

священик, учений і просвітитель Кирило разом зі своїм братом Мефодієм. 

 Вони придумали нові абетки – кирилицю та глаголицю. Кирилиця складалася 

із сорока трьох букв і точно передавала на письмі звуки мови. В її основі лежав 

грецький алфавіт. Звуки, однакові в слов’янській та грецькій мовах, передавалися 

грецькими літерами. Для звуків, які були у слов’янській мові, брати створили 

дев’ятнадцять знаків простої форми. Єдина вада кирилиці – це те, що вона містила 

шість грецьких літер, зайвих для слов’янського письма. Глаголиця мала тридцять 

вісім букв. Вона дуже відрізнялась від кирилиці. Літери були схожі між собою, 

химерно закручені. 
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 Так виникла та писемність, якою ми зараз користуємося. Тож коли будете 

читати свої улюблені книги, згадуйте про те, скількох пригод і змін довелося 

зазнати літерам, перш ніж вони стали такими, як зараз. 

З журналу 
 

МОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯН 

 
        Мова – запорука існування народу. Захищаючи рідну мову, ти захищаєш свій 

народ, його гідність, його право на існування, право на майбутнє. Не ухиляйся від 

цієї боротьби! 

            Захист рідної мови – найприродніший і найпростіший, найлегший і водночас 

найнеобхідніший спосіб національного самоутвердження і діяльності в ім’я народу. 

            Розмовляй рідною мовою скрізь, де її розуміють, з усіма, хто її розуміє. Не 

поступайся своїми мовними правами заради вигоди, привілеїв, лукавої похвали. 

            Ставлення до рідної мови має бути таким, як до рідної матері: її люблять не 

за якісь принади чи вигоди, а за те, що вона мати. 

            У твоїй хаті завжди мають бути українські книжки, журнали, газети. Хай 

звучить у ній українське слово з теле- і радіоприймачів. 

           Не будь байдужим до найменших виявів обмежень чи зневаги до української 

мови. Стався до інших мов так, як би ти хотів, щоб ставилися до твоєї рідної мови. 

            Допомагай кожному, хто хоче вивчити українську мову. І сам ніколи не 

зупиняйся у вивченні рідної мови. 

            Нашому поколінню випало складне і відповідальне завдання – відродження 

української мови, нації, державності. За нас цього ніхто не зробить. Це наш 

історичний обов’язок, виправдання нашого перебування на цьому світі. Не 

перекладаймо цього тягаря на плечі своїх нащадків, бо може бути запізно. Діймо! В 

ім’я нашого народу, в ім’я найвищих ідеалів людства – свободи і справедливості. 

                                                                                                           За І.Огієнком 

 

МОВА ЄДНАЄ ВСІХ 
  

 Ми будуємо свою незалежну державу і бажаємо, щоб нас визнавали країни 

Європи. Ми живемо в Україні й тому слід знати, поважати та розмовляти своєю 

державною мовою. 

 У статті 10 Конституції України записано: «Державною мовою в Україні є 

українська». На жаль, на півдні та сході України українська мова не подолала 

психологічний бар’єр неприйняття. Не звучить вона з вуст молодих людей ні 

калиново, ні барвінково, ні солов’їно. Говорять сяк-так, суржиком або зовсім 

цураються її. Але не може бути духовності без мовленнєвої культури. Чому про це 

забувають? 

 «Рідна мова дорога людині, як саме життя», – говорить народна мудрість. І це 

так. Адже без мови не може існувати народ. Підкреслюючи значення слова в 

людському житті, інша народна мудрість ставить його поряд із хлібом.     

 Словесність – початок усіх наук, адже через слово відкриваємо таємничість і 

складність життя. Мова – це джерело, звідки починається струмок, який ширшає, 

набирає сили і розливається могутньою рікою. Слово – це собор, і в його святості 
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палахкотять, як свічки, праведні душі поетів. Із блакитного купола благословляє нас 

небо. І хоралом віри зливаються голоси наших предків в одну пісню. 

Станьмо на захист рідної мови в Україні та за її межами, у великих містах і 

невеликих селищах. Станьмо на міських площах і сільських майданах, у невеликих 

капличках і величних церквах. Хай щира молитва встає над нами і лине до 

Всевишнього як сповідь, як звіт, як клятва: «Боже, великий, єдиний, нам Україну 

храни…»  

                                               За матеріалами часопису «Шкільний світ» 

 

8 клас 
 

ВІРНА ПОМІЧНИЦЯ 

 

              Ми з дитинства навчаємося мови. Не залишайте цього потрібного для думки 

заняття і далі. 

             Мова розвивається, вдосконалюється. І, звичайно, розвивається і       

вдосконалюється її серцевина – граматика. Мова відгукується на зростаючі духовні 

запити людини, сприяє піднесенню нашої загальної культури. 

             Любіть мову. Бережіть її – вірну помічницю у вашому зростанні. Шануйте 

граматику – незмінного диригента незліченного оркестру слів. 

              Світ мови оточує нас від народження. У безкрайому океані звуків     

неповторно звучить мелодія рідної мови. Придивіться, яку велику цікавість до мови 

виявляє дитина з перших літ свого життя. Як вона допитується в дорослих: «Чому 

це так називається?» Викликає також подив здатність малюків до творення цікавих 

слів. На жаль, потім з якоїсь причини зацікавленість окремих дітей мовою згасає. І 

водночас настають непоправні втрати в розвитку здібностей. Мова нікому не 

прощає недбалого ставлення до неї. 

              Юний друже! З опануванням мови з’являється потреба глибше й повніше 

виявити себе, примножити наші духовні надбання. Заглиблюючись у неї, ми    

розвиваємо своє мислення й виховуємо в собі творче ставлення до праці. Яка радість 

чекає кожного, хто відчув глибінь мови серцем і розумом ! І скрізь на шляхах 

зростання з тобою, любий читачу, крокує мова, перших слів якої навчила тебе мати 

й перлини якої тобі відкрила перша вчителька. Мова веде тебе на вершини знань і 

відчиняє двері до духовної скарбниці людства. Вона – твій найкращий друг, 

наставник і постійний порадник. 

 І.Вихованець 
 

ДУХОВНА ПОТРЕБА 

 

        Слід повернути народу мову в усій її понятійній красі і повноті, треба   

повернути весь комплекс тих духовних цінностей, які вона вбирала в себе упродовж 

тисячоліть, треба розбудити нашу генетичну та історичну пам’ять через глибоке 

вивчення, осмислення народної пісенної спадщини, обрядів, вірувань, а потім 

терпеливо і мудро причащати дітей цілющою росою нашої мови, розквітлої ще раз, 

почутої заново, щоб кожне слово зазвучало в ній неповторним акордом. 
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         У той час, коли Україна від найменшого корінчика по верховіттях небес була 

напоєна піснею, коли з нею народжувались, виростали і відходили в ірій, коли пісня 

була такою ж насущною необхідністю, як вода і хліб, тоді сам устрій життя був   

зовсім інший, люди по-іншому розуміли своє призначення у світі. 

         Чому за два покоління матері раптом перестали співати колискових ? Рабам не 

потрібні пісні вільного народу, вони заважають їм утішатися тим мізером, який ще 

залишився від багатющого скарбу предків. Та й убога душа не здатна відгукуватися 

солов’їним співом на красу землі, на урочисте пробудження її у сонячному    

промінні, на згасання крайнеба в тихому горінні вечорової зорі. 

         Горять в огні часу храми і фортеці, пергаменти літописань, розсипається на  

порох матеріальна культура, іржавіють і розчиняються у землі знаряддя праці. Але 

залишаються майже в первозданному вигляді мова і пісня – незнищенні скарби, 

котрі, хоч і забарвлені відтінками епох, пошарпані вітрами віків, несуть у собі 

безсмертну душу народу. В них його історія і майбутнє. Відродження наше має 

починатися з повернення сім’ї у стихію народної традиції, з любовного і 

грунтовного вивчення у дитячих садках казки, приказки, з  повернення народній 

поезії, кращим зразкам української літератури, писемним та історичним пам’яткам 

належного місця у школі. 

М.Чумарна    
 

 

З НАРОДНИХ ДЖЕРЕЛ 
 

 

 Мова – найдорожчий скарб народу. Як найціннішу спадщину, як заповіт 

поколінь передає кожна мати своїй дитині любов до народу і рідної мови. 

Українська мова – одна з найрозвиненіших у світі. Вона має величезний лексичний 

фонд, багату синоніміку, а справжньою її окрасою є надзвичайна милозвучність. 

 І як же неприємно буває чути мову неправильну, засмічену, спотворену. 

Говорячи суржиком, вживаючи неточно окремі слова, не завжди уважні до слова 

мовці порушують народну традицію – тримати в чистоті й розвивати рідну мову. 

 Спілкуючись, людина відчуває потребу розкриватися, висловлювати 

найпотаємніше. Говорити гарно, задушевно повинен уміти кожен. Голими, сухими 

словами досягти задушевності неможливо. Для цього до ваших послуг, добрі люди, 

величезна кількість образних засобів, оволодіння якими зробить вашу мову 

багатшою, яскравішою, виразнішою.  

 Українська мова особливо щедро наділена прислів’ями, приказками, 

крилатими висловами, пісенними примовками. Вони – то бадьоро-жартівливі, то 

святково-урочисті, то ліричні, поетично-таємничі... У них – спостережливість, 

досвід, життєві поняття та уявлення багатьох поколінь. 

 А звідки їх добирати? Насамперед з живої народної мови, а також зі словників, 

з художньої літератури, з висловлювань видатних людей. 

 «У вигляді мови, - сказав Олесь Гончар, - дано людині великий дар. Не тільки 

користуватися ним, рідним словом, але й натхненно ростити, оберігати його коріння 

й леліяти його цвіт, ось тоді воно й буде запашним та співучим, сповненим музики й 

чару, життєвої правдивості й поетичності». 
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 Тож нехай з бабусиних казок, з батьківської розмови, з мудрих порад учителя, 

з глибин художньої літератури до вас повернуться живі, соковиті, точні слова!  

За А.Бортняком 

 
ЩО ЗА ДУШЕЮ? 

 

 Який він, наш національний характер? Що в ньому від дідів-прадідів? Давайте 

послухаємо авторів далекого минулого, які в своїх мандрівних нотатках, побутових 

нарисах, щоденниках намагалися передати внутрішній світ українця, вхопити його 

характерну душевну сутність. 

 У кожному з українців є частка Григорія Сковороди, Байди, Гонти, Залізняка. 

Ці та багато інших героїчних і мудрих наших предків брали участь у формуванні 

характеру і сучасних українців. 

 Ось уривок з популярного колись «Журналу для дітей»: «У звичаях українця 

взагалі більше хорошого, ніж поганого. Він наполегливий, незговірливий і 

недовірливий, але наполегливість його є наслідком твердості характеру. Якщо 

українець переконається, що йому бажають добра, що уважно хочуть вникнути у 

його становище, подивитеся тоді, з якою ласкою він запросить вас до свого вогнища 

на сінокосі або на рибній ловлі, тоді його пасіка, його дім і душа вам повністю 

відкриті». 

 Упізнали себе в цій характеристиці? 

 Приємно дивувала мандрівників ввічливість українців, їхня повага до 

старших. Навіть до батьків вони звертаються на «ви». З інших особливостей 

національного характеру, мабуть, слід виділити гумор, оптимізм, любов до жартів, 

кепкувань. 

 Автор нарису «Малоросійське плем’я» писав: «Українець повільний у рухах, 

як римлянин. Думка його обертається солідно, як думка філософа». Поетичність, 

душевність теж притаманна саме українцям. 

 Що ще, які риси характеру ми відкриємо у наших предків, батьків, родичів? 

Що візьмемо за взірець, з чим доведеться змиритися, а що, можливо, підправити, 

підтесати?  

За В.Супруненком 

 

З ГОРІХА МОВА  
 

 Яке це щастя – пригорнутися душею і серцем до грудей істинно української 

мови! Яка полегкість – дихати пахощами квіту з глибин тисячоліть! Яка насолода – 

припасти спрагло до чистого джерела, не замуленого каламуттю, яка тепер, коли ми 

такі вже вчені, щодня вивергається без міри з усіх каналів телебачення і радіо, 

періодичних видань, а то й книжок, особливо тих, які від тугих гаманців, а не від 

високого натхнення. Отож, яка ж це втіха – гортати нещодавно виданий «Словник 

фразеологізмів української мови». 

 Чому для мене такі зворушливі, такі бентежні доторки до воістину 

неоціненних висловів, словосполучень, які на вустах у всього народу? А тому, що 

вони – з глибинної основи мови. Це ті корені, що тримають правічне й вічнозелене 
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дерево рідної мови, не тільки не дають йому впасти ні за яких буреломів, а й 

живлять рятівними соками за найстрашніших негод. 

 Або й так сказати: фразеологізми – це як з горіха зерня. Голос багатьох із них 

долинає до нас із такої давнини, що й не помислити. 

 Найперший і найпереконливіший свідок історії України-Русі – її мова. 

Багатюща народна творчість в усіх її виявах – золота нить через тисячоліття 

духовного розвитку, дороговказ до найраніших уявлень наших пращурів, до 

первинних осмислень ними довколишнього світу й увічнення свого буття в 

невмирущому слові. 
 Народ і його мова – невіддільні одне від одного. Поєднані нерозривно. Без 
одного немає другого. У єдності – їхнє існування. Іншого не дано. 

В.Пепа 
 

ЧИЯ МОВА КРАЩА? 
 
 Було це давно, ще за старої Австрії далекого 1916 року. У купе вагона 

швидкого поїзда «Львів – Відень» їхали чотири пасажири: англієць, італієць, німець 

та українець, відомий львівський юрист Богдан Костів. Розмови велися навколо 

різних проблем і тем, нарешті заговорили про мови. Чия мова краща і котрій із них 

належить світове майбутнє? 

 Першим заговорив англієць: «Англійська мова – це мова Шекспіра, Байрона, 

Ньютона, Дарвіна. Без сумніву, англійській мові належить світове майбутнє». 

 «У жодному разі, – заперечив німець. – Німецька мова – це мова держав, які 

займають більше половини Європи. Це мова філософії, техніки, медицини, мова 

Гете, Гейне, Шіллера. І тому саме німецька мова претендує на світове панування». 

 Італієць усміхнувся і тихо промовив: «Панове, ви обидва не маєте рації. 

Італійська мова – це мова сонячної Італії, мова музики і кохання. Нею написано 

кращі твори епохи Відродження, лібрето знаменитих опер Верді, Россіні. Тому 

італійська мова має бути провідною у світі». 

 Українець довго думав і нарешті сказав: «Я також міг би сказати, що моя мова 

– це мова незрівнянного сміхотворця Івана Котляревського, мова геніального Тараса 

Шевченка, проте вашим шляхом не піду. А чи змогли б ви своїми мовами написати 

невеличкий вірш, у якому всі слова починалися з однакової літери?» 

 І зазвучала поезія... 

   Сипле, стелить сад самотній 

   Сірий смуток – срібний сніг, 

   Сумно стогне сонний струмінь, 

   Серце слуха скорбний сміх. 

   Стихли струни, стихли співи, 

   Срібні співи серенад, 

   Срібно стеляться сніжинки – 

   Спить самотній сад. 

 У купе зааплодували. Всі визнали, що милозвучна, багата українська мова 

житиме вічно. 

З журналу 
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ЗВУКИ РІДНОЇ МОВИ 

   
       Рідне слово – це невід’ємна частина рідного краю. Для українця це 

закучерявлені темними парками схили Дніпра в Києві, над якими велично 

здіймається в небо дзвіниця Печерської лаври, неповторні вулиці під тінистими 

каштанами. Це старовинна архітектура Львова, у якій класичні форми чергуються з 

пишним декором бароко, а тут і там височать шпилі готичних костьолів. Це 

золотоверхий Чернігів над срібною Десною, де під склепінням стародавніх соборів 

спочивають київські князі й видатні діячі давньої України. Це стрункі і строгі 

хмарочоси індустріального Харкова. Це буйнозелена Волинь із сумними плесами 

озер.  

          Нашою мовою Маруся Чурай складала пісні, які додавали козакам снаги, нею 

звучали накази славнозвісного полководця і гетьмана П.Сагайдачного, який вів на 

бій козацькі полки. 

          Це мова могутнього військового і політичного об’єднання Запорозька Січ, що 

довго й завзято боронило свою волю. 

           У нашій мові – безсмертя духу нашого народу. Століттями гнана й 

переслідувана, вона все ж існувала в піснях і думах, казках і переказах, гострилася й 

витоншувалася в приказках і прислів’ях, у самобутніх словах і зворотах. 

            Ще в 1834 році вчений-мовознавець І.Срезневський писав, що українська 

мова є однією з найбагатших слов’янських мов, що вона навряд чи поступається 

чеській достатком слів і виразів, польській – мальовничістю, сербській – 

приємністю. «Ця мова, – писав він, – дуже поетична, музикальна, мальовнича». 

Учений вірив, що мова Хмельницького, Пушкаря, Дорошенка, Палія, Кочубея, 

Апостола повинна передати нащадкам славу цих великих людей України. 

                                                                                                               За А. Матвієнко   

 

ПРИВІТАЛЬНІ СЛОВА 

 
 Шановні друзі! Сьогодні, у Міжнародний день рідної мови, свято української 

мови – одного з найцінніших надбань, які створили й залишили нам наші 

попередники. Мова є душею нації, її генетичним кодом, у її глибинах народилося 

багато з того, чим може пишатися наш народ. 

 Як море починається з річки, так українське слово – з писемності. Наше слово 

набирало сили на пергаментах Нестора-Літописця, шліфувалося у творах Григорія 

Сковороди, Івана Мазепи, поглиблювалося під пером Івана Котляревського, 

особливо Тараса Шевченка, удосконалювалося пізніше Іваном Нечуєм-Левицьким, 

Панасом Мирним, Михайлом Коцюбинським, Лесею Українкою та багатьма іншими 

видатними українцями. 

 Мова – духовний скарб нації. Це не просто засіб людського спілкування, це те, 

що живе в наших серцях. Змалечку виховуючи в собі справжню людину, кожен із 

нас повинен передусім створити в своїй душі світлицю, в якій зберігається 

найцінніший скарб – мова. 

 Люди говорять різними мовами. Їх нараховується орієнтовно 6 тисяч. На жаль, 

філологи застерігають, у ХХІ столітті щонайменше 40 відсотків цих мов вимруть. А 
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це страшенна втрата для людства, бо кожна мова – це геніальний прояв людського 

духу, унікальне бачення нашого світу. 

 Сучасне суспільство знає, що державність мови є універсальною формою 

об’єднання людей в одне ціле, в один народ. Це важливий чинник самовизначення 

нації, надійна основа розвитку країни. 

 Вітаємо вас, дорогі друзі, з Міжнародним днем рідної мови. Нехай 

материнське слово буде для всіх нас оберегом. Щастя вам, добра, нових здобутків в 

ім’я України!   

За матеріалами сайтів buket.www.ck.ua та www.vitau.org.ua   

 

 
 

9 клас 
 

КУЛЬТУРА МОВИ 
 
          З того, як говорить людина, можна уявити собі загальний розвиток цієї 

людини, її освіту й культурний рівень. Що культурнішою є людина, то       

розвиненішою є її мова, багатшою на лексичний запас, розмаїтішою епітетами, 

метафорами, влучними порівняннями, барвистішою вживанням прислів’їв, приказок 

і приповідок. У природі не буває людей, що визначались би високим інтелектом і 

водночас примітивною, як у первісного дикуна, мовою. 

          Боротьба за чистоту й високу мовну культуру – це боротьба за культуру 

взагалі. 

Якої великої ваги надавав наш народ у своїх приказках і повір’ях мові,    

людському слову! У народі вірили колись, що словом можна скарби в землі 

знаходити, хвороби та всякі недуги лікувати, від лихої людини та звіра оборонитись. 

«Що вимовиш язиком, того не витягнеш волом», – запевняє    народна мудрість. Та 

про тих, хто не стежить за своєю мовою, у народі кажуть: «Не тямить голова, що 

язик лепече». 

        Правильно й чисто говорити рідною мовою може кожний, аби тільки було   

бажання. Це не є перевагою вчених-лінгвістів, письменників або вчителів-мовників. 

Це – не тільки ознака, але й обов’язок кожної культурної людини. Культурними в 

нас мусять бути всі, незалежно від того, працює людина розумово чи фізично. 

        Український народ завжди ставився з великою пошаною, вірою й любов’ю до 

своєї мови, яка була йому на тернистих шляхах поневіряння в сумній минувшині і за 

єдину зброю, і за єдину втіху. Нашою мелодійною, співучою мовою милувались  

іноземці, що побували в Україні. 

         Ми повинні цінувати нашу мову – нетлінний скарб українського народу, що 

його наші предки зберегли, незважаючи на всілякі заборони й утиски, передавши 

нам у спадщину. 

 За Б.Антоненком-Давидовичем 

 



22 

 

РІДНА ЗЕМЛЯ 

 

         Тарас Шевченко хліборобську долю вимірював на пропахлій чорноземом ріллі 

розміреними кроками в ранковий туманець, крізь який падало з його рук золоте   

зерно, лягаючи в розпушену землю. Хай буйно зелом красується вона в степовому 

привіллі поряд з давньою могилою. Ніхто ще не наважувався розорювати її або 

розкопувати. Бо перекази розповідають, що хто ступить на неї з такими намірами, 

той почує дивний голос, який невідступно супроводжуватиме порушника звичаїв. 

Хай добром красується засіяна нива і не марнується хліборобська доля, вітрами 

бита, дощами омита. 

         За звичаєм, після першого засіву художник підіймався на могилу, оглядав   

трудове поле. Червонясто лягало сонце за обрій, сизі присмерки обволікали 

навколишність. Зринала пісня, трепетними крилами обіймала простір, колишучи 

спогади та в праці плекані надії. Відчував у пісні незмінну силу, що передавалася в 

поколіннях, вливалася в кров, як цілюще джерело. Той голос поколінь єднав сівача з 

рідною землею, вселяв любов до неї. Здавалося, поставав світ в оновленому вбранні, 

в красі трудового щодення, нагороджуваного щедротами сонця. Яка ж ти мила, 

земле, що даруєш дива, стелиш на собі шляхи з давнини в прийдешність! Хто 

ступить ними, той відчує істину буття, пізнає життєву правду і віддасть їй почуття й 

силу рук, творящих блага. Прийшов сюди митець, щоб оновити душу і збирати, 

ловити пензлем сонячні розсипи, як збирає орач плідне зерно. 

         Ранками зустрічав Тарас схід сонця на ниві. Перші  промені сонця вітали його, 

поволі народжуючи тепло. Кожна билинка наповнювалася ним, вбираючи живлющі 

соки, переливала їх у прикрасу землі. Зором художника і душею хлібороба сприймав 

барви тієї краси, щоб потім торкнутися до неї пензлем і перенести на полотно 

народження погожих днів. Підіймаючись над обрієм, сонце дарує нові й нові світло-

кольорові щедроти. 

         Розквітала душа художника в пізнанні нових дарунків сонця. 

І.Пільгук 
 

ЩОБ НЕ В’ЯНУЛИ ВУХА 

 

 Один мудрець сказав: «Поневолений народ, що заховує свою мову, держить 

ключ від своєї тюрми у своїх руках». Не забуваймо про це. Через рідну мову стали 

ми на ноги, увійшли в сім’ю просвічених європейських народів. 

 Щоб добре знати рідну мову, треба її вчитися змалку до скону, у школі й поза 

школою, з книжок і від людей. Хто вміє пошанувати свого батька й матір, той 

зрозуміє, яку пошану повинен він мати до рідної мови. 

 Знаємо з нашого щоденного досвіду, що ніякою чужою мовою не можна 

краще висловити наших найглибших бажань, які ворушаться в нашім серці, як саме 

рідною мовою. 

 Справжньою таємницею є чиста, ніжна, щира, проста мова. Та, яка підносить і 

облагороджує. Але простота мови зовсім не означає спрощеність. Тим більше 

вульгарність. 

 Молода мама, модно вбрана, у шкіряному пальті, вичитує своєму синочкові, 

що десь устиг забруднитися: «Подивися на свою морду! Де ти її виваляв?» 
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Навчаючи сина зовнішньої охайності, вона забруднює душу свого чада, вкладає в 

його єство дикунську психологію. 

 Грубі слова останнім часом широко використовуються і нашою пресою. 

Особливо прижилися в ній безсоромні анекдоти, що друкуються на догоду 

любителям пошлятини. 

 Вульгаризмами охоче послуговуються й кінорежисери в погоні за дешевою 

популярністю, масовістю. Вони не гребують навіть ненормативною лексикою, що 

вкладається в мову кіногероїв як неодмінний атрибут «загадкової російської душі». 

Але яка там загадковість? Просто душа ще з дерева не злізла. 

 На жаль, із цим потворним явищем стикаємося щоденно . «Ми люди прості, і 

нічого церемонитись!» – подібним поясненням найчастіше прикривають свою 

обмеженість, духовну вбогість. Це психологія сіренького горобця. А людині, хай і 

алегорично, все-таки більше личить бути орлом чи соколом, соловейком чи 

жайвором.  

За М.Возняком 
 

ЛАЙЛИВІСТЬ – ЦЕ ХВОРОБА 

 

 Учені з’ясували, що лайливість – це хвороба. Наприклад, римський імператор 

Клавдій у звичайному житті був цілком пристойною людиною, але іноді на нього 

находили приступи лайливості, при цьому він дриґався, розмахував руками й 

ногами, жахаючи підданих. У давні часи таку поведінку пояснювали просто: «Біс 

вселився». Нині доведено, що це психоневрологічне захворювання. 

 Сучасні науковці безперечно погоджуються з твердженням про те, що 

інформація змінює свідомість людини. Нині впливом слова на організм людини все 

більше займаються фізики, біологи, хіміки. Рівень науки дає змогу встановити, що 

слова впливають не тільки на свідомість людини, але й на її генетичний код, який 

передається нащадкам. Кожне слово несе певний заряд позитивної чи негативної 

енергії. Учені кілька років поспіль спостерігали за двома групами людей – тими, хто 

постійно послуговується лайкою, і тими, хто нецензурною лексикою не 

користувався. У любителів лаятися швидко з’являються зміни в організмі на 

клітинному рівні, і на цьому ґрунті – різні недуги. У другій групі, навпаки, під 

впливом хороших слів організм омолоджується, зміцнюється імунітет. 

 Валлієць Джон Аванс, який прожив 112 років, уважав, що досягти такого 

похилого віку йому допомогло те, що він ніколи не вживав брудної лайки. Єдиним, 

що руйнує нервову систему й цим спричиняє хвороби, старожил назвав лихослів’я. 

 Народний цілитель В’ячеслав Зінов’єв стверджує, що коли нецензурна лайка є 

основним способом спілкування в сім’ї, вона перекриває дорогу успіхові для всіх 

членів родини. Тож найкраще лайку порівняти з дірками в кишені, через які випадає 

успіх. 

 За В.Федоренком 
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ЧИ БУЛО СЛОВО БОГОМ?  
 

 Сьогодні, коли українська мова інтенсивно витісняється з інформаційного та 

культурного простору, а її носії все гостріше відчувають себе «запорожцями за 

Дунаєм», поговоримо про Слово. 

 Насамперед, маємо визначити, чи було Слово Богом. Якщо слова євангеліста є 

лише красивою метафорою, а насправді мова виникла в процесі еволюційного 

розвитку – це одна справа. І зовсім інша, якщо Слово все ж таки було Богом. У 

другому випадку має принципово змінитися наше ставлення до мови й відповідно 

зрости наша відповідальність перед нею. 

 На жаль, в Україні широке поле науки про мову звужене до присадибної 

ділянки. Мовознавцями стали політики, новий правопис обговорюється перехожими 

на вулицях Києва, долю української мови може вирішити голос депутата, який не 

знає, на якому складі робити наголос у слові «український». 

 Мільйони українських дітей ще й досі навчаються у школах із російською 

мовою викладання, і переважна більшість із них українською володіє хіба що на 

рівні суржику, тобто на рівні ненормативної лексики. Тому наша біда набагато 

глибша і масштабніша, бо маємо не лише засмічену мову, а й засмічену національну 

свідомість. 

 Коли ж ідеться про засвоєння людиною інших мов, то ключ від скарбів 

успадкованого – в руках рідної мови. Пристосовуючись до чужої мови, людина 

обриває зв’язок зі своїм родоводом, генетичною пам’яттю. Навіть окремі чужі слова 

нація освоює століттями. Візьмемо хоча б такі, як «соціум», «кредит»,   

«моніторинг»... Ми постійно користуємося ними, і все ж вони поза нашою мовною 

свідомістю. Кожне з таких слів стає ложкою дьогтю, бо не відлунюється в душі, не 

збуджує наших емоцій. 

Л.Талалай 

 

НЕ БІЙТЕСЬ ЗАГЛЯДАТИ У СЛОВНИК... 

 

 Орфографія – один із розділів української мови, що вивчає правила написання 

слів. Вивчення орфографічних правил є особливо важливим для вироблення 

грамотного письма. Щоб навчитися правильно писати, треба наполегливо 

працювати. 

 Ви повинні пам’ятати, що грамотне письмо, правильне мовлення – важливі 

фактори освіченості людини. 

 Академік Л.Щерба стверджував: «Безграмотне писання читати трудно, ніби 

їдеш у таратайці мерзлою дорогою». 

 Тож прагніть, щоб ваше письмо не викликало таких асоціацій. Хотілося б, щоб 

ви ще раз переконалися, як важливо кожній людині дотримуватися норм української 

літературної мови. І на цьому шляху робота зі словниками має велике значення. 

 Словники – то багатюща скарбниця, з якої ми черпаємо знання. Вони – наші 

добрі порадники, вірні друзі, помічники. 

 Якщо ви задумалися над написанням слова, то до ваших послуг 

орфографічний словник. Виникають проблеми з перекладом слів із російської мови 

на українську чи навпаки – російсько-український або українсько-російський 
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словник. І труднощів як не було. Якісь складнощі з’являються в розборі за будовою, 

важко визначити корінь чи суфікс – беріть морфемний словник. Вирішити всі 

проблеми словотворчого розбору вам допоможе словотворчий словник. 

 А ось орфоепічний словник. Тут особливості і вимови, і написання, і 

транскрибовані слова. Наголоси можна перевірити. От щодо наголосів, то французи 

і поляки дивуються нашому вільному наголошуванню. Їм простіше. У польській і 

французькій мовах наголоси постійні: у польській – на передостанньому складі, у 

французькій – на останньому. А нам хоч деколи складно – та словник маємо. 

 Особливу увагу зверніть на тлумачний словник. У ньому ви знайдете 

пояснення лексичних значень слів. 

 Фразеологічний словник – справжня скарбниця народної мудрості. У ньому – 

стійкі сполучення слів біблійного походження, з народної мови, з античних джерел. 

 Ось такі вони, мовні словники! Користуйтеся ними. Удосконалюйте свої 

знання. Вивчайте українську мову, пам’ятайте, що вона займає у світі особливе 

місце серед інших мов. 

За Н.Ліпінською 

 

РІДНА МОВА 
 

          Рідною мовою належить вважати мову своєї нації, мову предків, яка пов’язує 

людину з її народом, з попередніми поколіннями, їх духовними надбаннями. 

        Нормальним є, коли рідну мову діти засвоюють від батьків. Однак специфічні 

умови існування нашого народу і породжувані ними фактори страху і холуйства 

часто руйнують цей природний у цивілізованому світі процес, а тому в історії 

України звичні випадки, коли до рідної мови значна частина українців повертається 

лише у зрілому віці. Якщо взагалі повертається… 

         Що ж до двох «рідних мов», ідея яких до цього часу насаджується народові 

України, то друга «рідна» мова – явище таке ж природне, як друга голова в 

чорнобильських телят-мутантів. 

       Про дві рідні мови можна говорити хіба що стосовно окремих змішаних сімей, 

однак наукою зафіксовано, що вже в третьому поколінні тут залишається одна мова. 

      Існують нації, складові частини яких користуються різними мовами. 

Наприклад, швейцарці – німецькою, французькою, італійською, ретороманською. Є 

також різні нації, що послуговуються однією мовою. Наприклад, іспанською 

користуються, крім іспанців, чилійці, кубинці, аргентинці, мексиканці. Однак це не 

більше, як виняток, що підтверджує правило: назва народу і його мови мають той 

самий корінь.                                                                                                                                                                                                

   Людина, яка не розуміє значення рідної мови, віддаляє себе від культурно-

історичного досвіду і досягнень свого народу. Для неї вмовкає українська пісня, 

дума, легенда, прислів’я, перед нею зачиняє двері мистецтво рідного слова.                                                                                                                                                                                                                               

Рівень розвитку рідної мови відображає рівень духовного розвитку нації: 

словник – це те, що нація знає про світ, а граматика –це те, як вона про цей світ 

говорить. 

         Знати, берегти і примножувати це знання – обов’язок кожного українця.    

                                                             За  В.Іванишиним і Я. Радевичем-Вінницьким 
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21 ЛЮТОГО – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ 

 
 21 лютого відзначається Міжнародний день рідної мови. Це відносно молоде 

свято. До календарів усього світу воно ввійшло тільки в 1999 році. І в Україні воно 

також лише почало писати свою історію, хоча сама проблема української мови на 

українських землях нараховує кілька століть. 

 Де і коли народилася традиція Міжнародного дня рідної мови? 

 Історія свята, на жаль, має трагічний початок. Святкуємо ми цей день із 

присмаком гіркоти. 21 лютого 1952 року в Бангладеші влада жорстоко придушила 

демонстрацію протесту проти урядової заборони на використання в країні 

бенгальської мови. Відтоді цей день у Бангладеші став днем полеглих за рідну мову. 

Минуло багато років. Аж у жовтні 1999 року за рішенням ЮНЕСКО було 

запроваджено Міжнародний день рідної мови, а починаючи з 21 лютого 2000 року 

цей день відзначають і в Україні. 

 За недовгий час свого існування свято вже стало традиційним, адже це один із 

тих днів, коли кожен має змогу відчути себе частиною свого великого народу. 

 Мова стосується кожної людини, адже науково доведено, що від мови 

залежить і мислення. У країнах світу люди різняться за своїм менталітетом та 

світоглядом не  тільки через традиції та релігійні переконання, а й значною мірою 

завдяки мові, якою вони розмовляють, а відповідно і думають. 

 Мова – це найбільший скарб народу. Це саме той інструмент, який єднає 

людей однієї нації, робить їх єдиним цілим. 

 Мовна різноманітність – це еквівалент людської різноманітності. Людство 

зазнало такого успіху на цій планеті завдяки тому, що воно спроможне 

пристосуватися до найрізноманітніших обставин. Мова – це інтелектуальний 

еквівалент наших біологічних можливостей. Дуже важливо, щоб наш розум весь час 

працював, і один шлях, яким можна це здійснити через мову, – це подивитися, як 

кожна мова по-різному охоплює бачення світу. 

 Вітаємо всіх із цим святом і бажаємо ніколи не забувати рідної мови, бо чим 

більше на землі буде мов, тим розмаїтішим буде й життя на нашій планеті! 

                                  За матеріалами сайтів buket.www.ck.ua та www.vitau.org.ua   
                                                                

 

10 клас 
 
 

ВОЗРОДИСЯ, РІДНА ШКОЛО!  
 
            Рідний, рідна, рідне – корінь роду і народу. Рідна мама і рідний тато, рідна 

земля і рідна Україна, рідна мова і рідна школа… 

           Святі слова тримають нас на світі і вчать любові до берегів, між якими з віків 

у віки тече ріка нашого народу, нашої нації, нашої України! Школу  поставили 

українці в один ряд з такими словами, які рівноцінні життю, - мама, Україна, мова. 

              Велика і давня мрія українців про свою національну школу. Її можна хіба 

що порівняти з вічною спрагою до волі, яку жертовно виборювали цілі покоління і 
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яка урочно засвітила нам перед зорею третього тисячоліття. Тяжко несемо через усю 

історію хрест своєї долі, бо і досі в складних боріннях здобуваємо собі на власній 

землі і рідну школу, і незалежну Україну. 

             Ми, українці, - нація, яка споконвіку прагне багато знати, а це утверджує   

нашу віру, що вічно будемо на цій землі. Нас віками мордували, палили і різали,   

нищили і гноїли в концтаборах, морили голодом і розстрілювали державність,   

втоптували в землю і забороняли мову, а ми відроджуємося, живемо, ростемо і   

дужчаємо, воскресаємо з вічності і сяємо на світовому небозводі іншим народам, бо 

маємо незнищенне начало – освіту. 

           Як церква ростить віру в Бога, так школа плекає розум нації. Давні і добрі 

традиції шанобливого, святого ставлення до освіти живуть на теренах України… 

           Україна зазнала багато за свою долю, і нíколи їй, нені рідній, на своєму віку, і 

не передихнути від ворога. І завжди було так, що перший удар супостат наносив їй 

під серце – нищив школу і мову. 

 Я.Гоян 

 

МУЗЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 

 

 

         Наша рідна українська мова – це основа нашої безмежно багатої культури. Це 

наш дух, наш космос, наша душа, наша пісня, якій світ дав найвищу оцінку. 

         Врешті-решт – це ми. Зникає мова – зникає нація. 

         За довгі роки поневолення України її сусідами, особливо Росією і Польщею, 

нашій культурі, духовності завдано тяжких ран. Всіляко нищив український дух і 

тоталітарний режим. 

         З 20-х років і по сьогоднішній день я був живим свідком страшної руйнації   

національної культури як чужинцями, так і доморощеними яничарами. Руйнувалися 

наші безцінні святині, були спалені українські бібліотеки, безжально витіснялася 

рідна мова з державних установ, середніх і вищих навчальних закладів. Ярлик 

“націоналіста” відразу чіплявся кожному лише за те, що розмовляв рідною мовою. 

Внаслідок цього наш народ вироджувався, був позбавлений знань про власну 

історію, культуру. Якщо по селах за інерцією ще трималося рідне слово, то міста 

безжально русифікувалися і денаціоналізувалися. Українська культура з року в рік 

занепадала. 

         Велика Вітчизняна війна принесла для неї ще більше лихо. Для посилення    

русифікації тривало шалене перемішування народів. Ще з юнацьких літ я був 

національно свідомою людиною, глибоко переживав таке становище, з яким не міг 

змиритися, а тому завжди шукав бодай найменшої нагоди протидіяти йому. Ще на 

фронті я дав собі клятву: як тільки залишуся живий, то всі свої сили, енергію та 

кошти використаю для створення такого осередку нашої мистецької, а відтак і  

духовної культури, де можна було б відкривати українцям очі на багатства нашого 

дому. 

         І от чудом уцілів, повернувся з фронту. І потяглися роки подорожей по всій 

Україні з метою пізнання, збирання та дослідження зразків скарбів нашої мистецької 

та побутової культури. За 35 років мандрівок я зібрав багату колекцію, створив 

домашній музей, який став вогнищем відродження нашої культури та рідної мови. 
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         Цей домашній музей зіграв для України, як на мене, неординарну роль. Тисячі 

людей уперше в житті дивилися на те, що вже, здається, було навіки втрачено й 

забуто. Дивилися і замислювались, у багатьох із них пробуджувалась національна 

гордість. 

         І мені цей музей дав багато цінного. Перш за все – наштовхнув на думку     

створити Товариство охорони пам’яток української культури. І насамперед – рідної 

мови, як найголовнішого пам’ятника культури, ідею відродження нашого етносу, 

наших безмежно багатих поетичних звичаїв і традицій, які йдуть із глибини віків: 

величальних пісень, колядок, щедрівок, веснянок, купальських традицій, 

обжинкових тощо. 

І.Гончар 

          

ВІЧНА ДУША НАРОДУ 
 

 Я за дипломом – український філолог, тобто мовник і літератор. Але рідне 

слово люблю і шаную не лише тому. І не тільки через те, що давно вже працюю на 

письменницькій ниві. Хоч, звісно, мені, як кажуть, і сам Бог велів плекати нашу 

мову, яку називаємо душею свого народу. 

 Але це ж саме велів він усім людям на Землі, незалежно від їхньої освіти, 

професії, місця проживання, національності. Сказано ж у Святому Письмі, що 

спочатку було слово. А воно ж для усіх, хто не безсловесний ! Для кожної людини 

воно було спочатку. То лише для твариноподібних спочатку – ковбаса. 

 Зі слова ще від сповиточка відкривається для людини великий, таємничий, 

неповторний, складний світ. Схилилася ненька над колискою, усміхнулася, 

промовила ніжно, – і перелилися звуки в ще одну кровинку, в дитячу, спершу ще не 

усвідомлену, але від природи довіку надійну пам’ять, передаючи все нові й нові 

краплини сконцентрованої свідомості, понять про добро і зло, землю і небо, власну 

гідність і невмирущість роду. 

 «Спочатку було слово, і слово те було Бог». Якщо ви, добрі люди, повірили в 

цю аксіому, то моліться ж на рідне слово, а не ганьте його, як це подекуди буває. Бо 

нерідних слів Бог не вручав жодному народу. Я не закликаю ставати на коліна й 

бездумно бити перед словом поклони. Треба жити ним. А щоб життя було 

повноцінним, щоб воно було щедрим, як земля, і високим, як небо, слід знати своє 

слово, любити його, шанувати, боронити, розвивати, вкладаючи в нього свій розум, 

свій дух, своє сумління. 

 Воно, наше українське слово, варте того ! Воно, як Ісус Христос, не раз було 

розіп’яте на історичних Голгофах. Але, як і він, завжди воскресало. Воно було ніби 

навмисне обране для мук і випробувань. 

 Сьогодні українська мова разом з політичним та духовним відновленням 

самостійної України здіймається на потужних крилах національної свідомості. 

Будьмо ж пір’їнками тих крил, дорогі співвітчизники ! Не будьмо бидлом, у яке нас 

хотіли перетворити, хохлами, якими й досі навіть деякі сучасні діячі, що вважають 

себе демократами, нас іменують. 

 «У вигляді мови, – наголощував Олесь Гончар, – дано людині великий дар». 

 Плекаймо ж цей дар, не дозвольмо відібрати його в нас жодним напасникам!  

За А.Бортняком  
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РОДОВЕ ДЕРЕВО УКРАЇНИ 

 

 Родове  дерево  нашого  українського  народу.  Коріння  сягає  глибоко   в 

землю,  на  якій  він жив споконвіку. Що в тому корінні? Пам’ять народу, його 

історія, його  минуле. А  якщо  коріння відтяти, чи зможе такий народ існувати, чи 

буде він узагалі народом? 

 Ні! Народ без минулого,  без  пам’яті, без історії – не народ. Це вже просто 

населення, це люди, в яких немає нічого  свого.  Такий народ легко поневолити як  

фізично,  так  і  духовно, – він не  зможе  себе  боронити.  Цих  людей   легко 

зробити  рабами,  особливо  рабами  духовними – нав’язати  їм чужу мову, чужі 

пісні, чужих богів, чужі звичаї, чужий одяг. 

 Починаючи  з  Катерини  ІІ  і   аж   до   інквізиторів   ХХ   століття,   всі 

намагалися  зрубати  це  родове  дерево.  І  ворогам  вдалося  це зробити. І що ж 

тепер  маємо?  Якою  мовою  розмовляємо? Чиї  пісні  співаємо?  Чию  музику 

слухаємо? Чий одяг носимо? Чи  знаємо  ми  свою історію,  свої  традиції?  Чи 

знаємо й бережемо землю, на якій живемо?.. 

 Це    велика    трагедія    нашого    народу.  Страшна   трагедія.   Біду  цю 

передбачила ще Леся Українка в «Лісовій пісні», осудивши тих нащадків Лева, які  

зрубали  старого  прадуба, знищивши  тим  самим  родове   праслов’янське наше 

дерево. 

 Але ще не все втрачено. Ще є  надія. Ще  є   люди, які знають пісні, казки, 

вміють вишивати, знають нашу історію... 

 Чи   житиме   народ   наш,  чи    зникне  з  лиця  землі,  залежить  він  нас. 

Залежить  від  того ,  як  ми  зуміємо   зберегти  свою  мову,  свою  пісню, свою 

культуру, свій дух. Тож не дамо всохнути родовому дереву нашого народу! 

               Л.Іванникова 

 

ДОЛЯ НАШОЇ МОВИ 
 

 Нелегка доля дісталася українській мові. Протягом усього періоду свого 

існування українському народові довелося докласти неймовірних зусиль, щоб 

відстояти свій головний атрибут – мову. 

 Наша мова народжувалася спочатку як народна мова. Через багато років і віків 

вона відбрунькувала свою елітну гілку – літературну мову. З тих пір наша мова 

існує у двох іпостасях: народна і літературна. 

 Особливо тяжко стало нашій мові після 1654 року, коли московський чобіт-

лапоть наступив їй на горло. 

 Ані найменшого співчуття, не кажучи вже про сприяння, не одержала 

українська мова серед громадян, серед еліти пануючих над ними держав. 

Наприклад, російський історик Карамзін назвав нашу мову «варварским язиком». 

 Серед народу, серед усіх соціальних прошарків суспільства, у колах державної 

влади формувалася ідеологія неприйняття української мови, виховувалися почуття 

ненависті до неї, бридливості, навіть прокази. Тож не дивно, що в боротьбі за 

“чистоту” російської мови посипалися, як з рогу достатку, заборони, суцільне 

цькування. 
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 Буревії державного нищення й громадського паплюження української мови 

вирували над нашою долею аж до 1991 року. 

 Ми рятувалися в мові. Вона була і залишається берегинею нашого духу, нашої 

суті. Цитую Івана Огієнка: «Поки живе мова – житиме й народ. Не стане мови – не 

стане й національності: вона геть розпорошиться поміж дужчим народом. Тому й 

вороги наші завжди так старанно пильнували, аби заборонити насамперед нашу 

мову, аби звести та знищити її дощенту. Бо німого, мовляв, попхаєш, куди 

забажаєш». 

 Нескорений дух української нації гартувався багатьма сотнями років у 

фізичній та інтелектуальній боротьбі з перемогами і поразками, але з неухильним 

просування уперед, до своєї мети. Цей дух породжувала і підтримувала національна 

еліта. Саме завдяки їй українство вижило, утвердилося і здобуло незалежну 

державність. 

І.Белебеха 
 

«СПІЛКУЙМОСЯ УКРАЇНСЬКОЮ» – 

ХАЙ СТАНЕ МАСОВИМ ЦЕЙ РУХ! 
 

 Винесену в заголовок фразу можна сприймати по-різному: як заклик, як назву 

акції чи руху, як сповнену глибокого змісту форму заявлення українцями своєї 

національної, громадянської позиції. 

 Хай кожен сприймає це так, як йому прагнеться. А я вкладаю в неї такий 

зміст. 

 Спілкуйся українською – тобто будь таким, яким тебе сам Господь Бог та наші 

предки спородили на цій землі. 

 Спілкуйся українською – тобто долай властивий ще для багатьох українців 

страх чи нерішучість перед рідною мовою та говори нею впевнено й переконано. 

 Спілкуйся українською – тобто не обмежуй простору, де вона звучить із твоїх 

уст, лише власною квартирою та ближчими знайомими. 

 Спілкуйся українською – тобто спілкуйся нею всюди: вдома й на роботі, у 

магазині і в транспорті, в приміщенні й на вулиці. 

 Спілкуйся українською – тобто спілкуйся нею з усіма, хто тільки її розуміє,  а 

людей, які не розуміють української мови, практично в Україні в наш час немає. 

 Ще раз подумаємо: навіщо це підлаштовування, коли вашу мову ваш 

співрозмовник чудово розуміє? Навіщо, коли в більшості випадків він і сам є 

українцем, хіба що несвідомим своєї мови? Навіщо, коли близько п’ятнадцяти 

відсотків етнічних росіян, які живуть в Україні, нашу мову також добре розуміють, 

дарма що їм, як вони кажуть, “удобнєє” говорити російською? Зрештою, чому так 

нечасто наполягаємо ми на тому, що і нам, українцям, говорити власною мовою теж 

зручніше? 

 Отже, спілкуймося українською. Аж ніяк не для зневаження інших мов, а для 

утвердження мови власної, національної... Переконаний, що обов’язок кожного 

українця – не допустити чергової руйнації на нашій землі. Подолати нашу нинішню 

інертність ми зможемо наполегливою й рішучою загальнонаціональною акцією 

«Спілкуймося українською». Отже, – геть байдужість! Геть вагання! Скажімо й 
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докажімо: «Спілкуємося українською». Нехай відчутно додасться українського 

думання на соборному українському просторі! 

А. Погрібний 

 

ВІЧНА ДУША НАРОДУ 

   
 Я рідне слово люблю і шаную не лише тому і не тільки через те, що давно вже 

працюю на письменницькій ниві. Хоча мені, як кажуть, і сам Бог велів плекати нашу 

мову, яку називаємо душею свого народу. Але це ж саме велів він усім людям на 

Землі, незалежно від їхньої освіти, професії, місця проживання, національності. 

 Зі слова ще від сповиточка відкривається для людини великий, таємничий, 

неповторний, складний світ. Схилилася ненька над колискою, усміхнулася, 

промовила ніжно, – і перелилися звуки в іще одну кровинку, в нервову клітинку, в 

дитячу, спершу не усвідомлену, але від природи довіку надійну пам’ять. Так мати 

передає дитині все нові й нові краплини сконцентрованої свідомості, понять про 

добро і зло, про землю і небо, про власну гідність і невмирущість роду, про 

історичну долю, сподівання народу.   

Нерідних слів Бог не вручав жодному народу. Треба жити словом. А щоб 

життя було повноціннішим, щоб воно було щедрим, як земля, і високим, як небо, 

слід знати своє слово, любити його, шанувати, боронити, розвивати, вкладаючи в 

нього свій розум, свій дух, своє сумління. 

 Воно, наше українське слово, варте того! Воно, як Ісус Христос, не раз було 

розіп’яте на історичних Голгофах. Але, як і він, завжди воскресало. Воно було ніби 

навмисне обране для мук і випробувань. 

 Якою ж має бути могутньою, багатою, живучою мова, щоб вижити у 

багатовікову епоху царських заборон, а також в сімдесятирічну добу 

більшовицького розбою, головною ідеєю якого було геноцидне злиття націй і мов! 

 Сьогодні українська мова разом з політичним та духовним відновленням 

самостійної України здіймається на потужних розмахах відроджених крил 

національної свідомості. Будьмо ж пір’їнками тих крил, дорогі співвітчизники! 

 «У вигляді мови, – стверджував Олесь Гончар, – дано людині великий дар. Не 

тільки користуватися ним, рідним словом, але й натхненно ростити, оберігати його 

коріння й леліяти його цвіт, ось тоді воно й буде запашним та співучим, сповненим 

музики й чару, життєвої правди». 

                                                                                                               За А. Бортняком 

 

ДЕ УКРАЇНА? 

 
Сьогодні, як ніколи, відчувається брак нормального для будь-якої 

європейської країни розвитку мовної політики в Україні. Політична ситуація знову 

оголила нерв української двомовності, тому проблема функціонування української 

мови в українському суспільстві постає наріжним каменем із новою силою. 

Зрештою, якщо комусь доводиться бувати за кордоном, то можна вже в 

аеропорту «Бориспіль» відчути на собі біди українськомовності – більшість 

працівників української митної та паспортної служб уперто послуговуються 

російською мовою. В такому разі саме поняття «Українська держава» стає 
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примарним, ілюзорним і дрібним. Якщо в нас на кордоні працівники охоронної 

служби спілкуються мовою чужої країни, яка має свій кордон, то де ж тоді кордон 

України? І де сама Україна? 

Подібні питання неодноразово виникали в класиків європейської літератури.  

Польський письменник кінця ХІХ - початку ХХ сторіччя Станіслав Виспянський у 

драмі «Весілля» запитував через свого персонажа: «Скажіть, а де ж Польща?» 

Співрозмовник, показуючи на серце, відповідав: «Ось тут…» 

Отже, й досі Україна, українська мова залишаються лише атрибутами серця, 

та й то в небагатьох. 

Безперечно, саме з серця мають іти всі порухи, спрямовані на утвердження 

рідного слова, але ці самі порухи мають знаходити і державну підтримку та 

розуміння. 

У жодній європейській двомовній або тримовній країні немає таких проблем, 

як в Україні в Криму чи на Півдні, коли українці просять говорити «нашим языком», 

тобто не українською, а мовою чужої держави. Навіть у Великій Британії, якщо ви, 

скажімо, завітаєте до Шотландії, ніхто ніколи не попросить мовця, який 

послуговується шотландською мовою, перейти на англійську. Хіба що в крайньому 

разі вони дуже чемно можуть сказати, що, на превеликий жаль, поки ще не повністю 

вивчили мову цієї місцевості. 

У нас ставлення до української мови часом блюзнірське, а до мовців – 

хамське. Та наша мова нічим не поступається жодній іншій європейській мові. Чому 

ж тоді перекладів із української літератури дуже мало, а знання про українську 

культуру в інших країнах мінімальні? Навіть Тараса Шевченка в англомовному світі 

знають одиниці, а ось футболіста Андрія Шевченка – мільйони. 

Тому з року в рік усе частіше хочеться відчувати престиж належності до світу 

української культури.  

                                                            За Д.Дроздовським 

 

11 клас 
 

ВОСКРЕСНЕМО! 

 

             Воскреснемо, брати і сестри, бо земля наша хоч і розп’ята на хресті історії, 

але свята. 

             Воскреснемо! Бо ми вічно були на цій Богом даній землі як народ, і рідне 

небо хай пошле нам силу для життя. 

             Воскреснемо! Бо світить нам у віки пророцтво Тараса: «Не вмирає душа 

наша, не вмирає воля». 

             Встаньмо з колін, розірвімо пута, якими нас віками приковано до чорних 

скель, високо підведемо голови, як це одвіку було написано нам на роду. 

             Пречиста блакить ясніє у безмірній високості України, як праведна душа 

народу. Веселковою барвою розлилася вона в небесах віковічним знаменом, на 

якому палає золото сонця, мов святий німб. 

            Ні, немає на світі кращого неба, ніж небо України. 
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            Високе, мов наш дух, воно благословляє свою Україну, береже у віках її 

материнську любов, тому його ніколи не відділити від рідної матінки-землі. 

            Подивімось на своє небо і думкою, як у тій чудовій-пречудовій пісні,      

полиньмо аж до сонця і зірок і гляньмо на трепетну Землю, і тоді відкривається нам 

на зелено-голубому лику планети край, що нагадує собою серце, – Україна! 

            Ні, як немає кращого неба, ніж небо України, так і немає кращої землі, ніж 

наша Україна. 

            Малюю уявою з глибокої високості краї її володінь і бачу в самому центрі 

старої матінки-Європи воскреслу державу Україну – бачу землю, бережно обведену 

хвилястою, ламаною лінією, яка здається мені пуповиною. І думаю про те, що ця 

звивиста свята стрічка і справді справіку вросла в нашу землю, кревно єднає нас із 

Україною, як зв’язує природа матір і дитину. 

             А через усю Україну, посеред щедротних степів і ланів широкополих       

бандурно пливе Дніпро-Славутич, мов та оспівана народом голуба стрічка в русій 

косі, що спадає аж до пояса,– історичний символ і образ України.                                                                                                                                                                                                                                  

Я.Гоян 

 

ФЕНОМЕН НЕЗНИЩЕННОСТІ 

 

          ХХ століття принесло нашій мові й культурі високі злети й найскладніші 

випробування. Ми знали український Ренесанс 20-х років, але ж потім знали й терор 

сталінський, бачили нещадні ті зими, коли українську мову пакувалося в      

спецпереселенські вагони, чиї маршрути пролягали в зловісну безвість, наповнюючи 

простори тужливим воланням мільйонів людей, відірваних зі своїми сім’ями від 

рідної землі, від рідних вод і від ясних українських світанків. Почуло цю мову 

заполярне крайсвіття, топили її в океанських баржах, заганяли слово Тарасове в 

тундру й тайгу. 

         Одначе й там десь мова України озивалась то невольничими скаргами       

безневинно покараних хліборобів, то вишуканим табірним сонетом 

високоосвіченого інтелекту, то несподівано являла себе дивовижною виставою того 

соловецького українського театру, чий трагізм, може, сягав сили шекспірівських 

трагедій. Зло змінювало свою личину, не  перестаючи бути злом. 

         Душогуби стояли близько. Багато що їм вдалося. Зникли національні школи, 

недоступною для молоді ставала справжня історія народу, різні недоуки замінювали 

її своїми кон’юнктурними фальсифікаціями. Невтомні зливачі націй,   

лжеінтернаціоналісти, це ж вони готували нам мовний Чорнобиль, запевняючи, що 

процес асиміляцій мов виникає стихійно, що оніміння націй, самознищення народу 

треба розглядати як вищий етап прогресу. Нині ясно вже, що то був тяжкий злочин 

проти національних культур, то була акція запланована. Готувалася національним 

мовам доля штучно вигублених “неперспективних” сіл. Хіба не для цього так 

посилено заохочувалась міграція величезних мас людності з регіону в регіон? І 

робилося це з метою нині очевидною: швидше перемішати, перетопити всіх нас у 

єдиному соцказані, перетворити націю в кочуючі орди, щоб, руйнуючи генетичну 

пам’ять народів, розбавляти їх коріння, щоб дедалі більше виростало людей ніяких, 

безпам’ятних, апатичних, щоб, замість мислячих свідомих громадян, мати перед 
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собою натовпи спримітизованих, задурманених догмами послушників, сонних і 

напівсонних душ, таких зручних для адміністративно-бюрократичного апарату 

правлячої системи. 

         Нерідко нам колють очі: це така ваша нація, не вміє дорожити своїм, сама 

відмовляється продовжувати свій генетичний рід. Але згадаймо реальність: окрім 

начіплювання ярликів, чи було коли-небудь сказано офіційне слово на захист честі й 

престижу мови українського народу? 

О.Гончар 
 

ЗА МОВУ І СВОБОДУ 

 

 Як розмовляєш, так і мислиш... Справді, віддавна помічено: хто як говорить, 

той так і думає. Коли весь активний запас слів дорослої людини можна вмістити 

куцим списком у шкільний зошит, а пасивний лексикон у неї такий бідний, що вона 

постійно недочуває рідну мову, куди вже й помишляти їй про натхненну й високу 

працю ума й серця. Їй не осягти широчіні набутого людством духу, краси взаємин, 

злетів поезії й благородства. 

 Саме через вузькість і обмеженість мовної свідомості, через недорікуватість і 

німотність у лексиконі заводяться «зайві» слова і вислови, що так і просяться, щоб 

їх виправили. Їх ще називають суржиком, зайдами, паразитами тощо. Комусь 

доводиться повсякчас лізти за кривеньким знаряддям думки до чужої кишені, 

перекладаючи крадькома у свою, бо у своїй нічого не припасено. А слід би 

звернутися до цілющих джерел рідної мови і завести собі на всі випадки життя 

палату власного розуму – оте розмаїте багатство способів себе виразити, що його 

будь-хто знайде, прочитавши бодай з півсотні книжок українських літературних 

класиків. При бажанні для такої самоосвіти вистачить і року. Тоді сама собою 

пропаде потреба у замінниках – перешитих чужих недоносках і покручах. Кажемо ж 

бо: книжка – найкращий друг. Куди там телевізору, який сьогодні плекає хіба що 

Елочок-людожерок, споживчих і політичних зомбі ! 

 А втім, вік живи – вік учись. Це чужу мову можна опанувати за рік чи півроку 

– свою ж годиться залишити після себе у дітях та внуках як найцінніший скарб і 

своє безсмертя. 

 Велика біда настає, коли вже сам суржик гуртує спільноту супроти норми: 

забувається духовний досвід предків, а з ним втрачається і здатність протистояти 

поневоленню. Раби – німі. Парадокс полягає в тому, що всяк робить із себе раба сам. 

І скинути з себе пута німотності він може тільки сам, за власним бажанням, 

пізнавши смак свободи. Пророк, що поставив слово на сторожі «малих отих рабів 

німих», застерігав: «Не жди сподіваної волі...» Жодну кризу громада не переможе, 

якщо їй бракує культурної і морально-етичної стійкості. 

 Треба щодня працювати над своєю мовою, треба пройти з нею крізь пекло, 

чистилище і рай. Бо мова – це наше духовне здоров’я, це обрії нашого інтелекту й 

добробуту, це наша слава і гідність. Звичайно, наш лексикон є дзеркалом нашого 

буття. Криве чи рівне, воно, проте, ніколи не буває пасивним. На милицях 

колоніального суржику не розженешся, не пізнаєш світу, не збудуєш незалежної 

держави.  

За В.Радчуком 
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ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ 

 

 Віковічна мрія українського народу – жити у самостійній незалежній державі 

– збулася. Розпочалося відродження України. Що ж нам потрібно відроджувати? 

 Найголовнішим нашим багатством є земля. Вона потребує дбайливого 

господаря. Потрібно відродити почуття господаря на власній землі. Для цього землю 

необхідно передати тим, хто на ній живе, хто її обробляє, хто береже її і дбає про 

неї. Буде у землі господар – буде хліб і до хліба. Справжній господар не отруїть її, 

не переоре незібраний урожай, не допустить, щоб його засипало снігом. 

 Відродити потрібно нашу мову і культуру. Десятиріччями тривала русифікація 

українців та інших народів. Це спричинило поступове вимирання багатьох мов. Чи 

мислимо, щоб у таких великих містах, як Чернігів, Харків, Миколаїв, Донецьк, 

українське слово злітало лише з уст окремих перехожих, щоб діти навчалися не 

рідною мовою? Жити в Україні і не знати її мови – негоже. Без рідної мови немає ні 

історії, ні культури, ні майбутнього. 

 З пластів минулого потрібно підняти і відродити нашу справжню історію. Нам 

є, що пам’ятати і чим пишатися. Довгий час нас переконували, що не маємо власної 

історії, що справжні сини України, які боролися за її волю, – націоналісти, зрадники, 

запроданці, злочинці. Час скинути завісу брехні над нашим історичним минулим. І 

зовсім іншими постали постаті Івана Мазепи, Михайла Грушевського, Симона 

Петлюри, Степана Бандери, героїв Крут. Відродимо наше минуле і не дамо 

оббрехати дні сьогоднішні. 

 Відроджувати потрібно і саму Землю, природу. Погляньмо навкруги: 

забруднені озера, ріки, отруєні моря, вирубані гаї, зруйновані пташині гнізда, 

поруділі від хімікатів ліси. Природа жива. Вона потребує дбайливого ставлення до 

себе. Подбаймо ж про неї! 

               З часопису 

 

ЗРОЗУМІЙТЕ СЕБЕ! 
 

 Існує чи то наукова гіпотеза, чи то фантастична витівка, чи то народне повір’я, 

що нібито Україна являє собою одну з трьох земних територій, з якої функціонує 

канал прямого зв’язку з космосом. Особисто я хочу вірити в це диво, дароване 

вибраним народам. Упевнений, що через цей канал зв’язку українство одержує 

духовну наснагу вистояти проти ворогів. Однією з особливостей українства є те, що 

воно у переважній більшості історичних подій проливало свою кров, а не ворожу. 

 Як показало багатовікове життя, у світі було і є багато тих, хто хоче навчати 

українців, як їм треба жити, якою мовою говорити. Особливе право над нами 

вчителювати прагнуть перебрати на себе росіяни та російськомовні українці: 

перевертні, покручі, малороси, яничари, зрадники. Але щоб когось навчати, треба 

бути освіченішим і розвиненішим від учнів. 

 Українська ж мова, яку хочуть то вдосконалювати, то знищити, є мовою, яка 

ні в чому не поступається російській мові. А тому російська мова не годиться в 

учителі української мови. Наша мова сильна, потужна. 

 Активна русифікація в період незалежності України здійснюється такими ж 

злодійськими методами, як і в попередні триста з лишком колоніальних років. Усе 
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робиться, щоб факт крадіжки, нищення української мови перетворити зі 

злодійського ремесла на законний і «добровільний» процес. Це те саме, що 

відмивати гроші. 

 Так послідовно й методично в українській душі поселяється сатанинський дух 

антиукраїнства. Українець стає ворогом сам собі, ворогом своїх дітей, ворогом 

всього сучасного і майбутнього українства. Російськомовний українець дивиться на 

українськомовного, як на людину другого сорту. Зросійщені українці вже вважають 

себе не українцями, а росіянами. В той же час етнічні росіяни таких зросійщених 

українців називають малоросами або хохлами. І зневажають їх. Зневажають цих 

покручів і україномовні українці. Таким чином, малоросів не люблять ні росіяни, ні 

українці. 

 Нам необхідно виконати значну роботу, щоб зрозуміти себе, зрозуміти 

Україну, відновити правду і утвердитися в ній. Дух нашої нації має жити в душі, в 

серці і в розумі кожної української людини. Високий дух – найцінніший скарб, 

серцевина нації. Саме оця високість, міцність духу нації викликає острах у тих, хто 

ще вчора робив з нашої нації бездумних людей.  

І.Белебеха 

 

ПОЧАТИ З ПОВАГИ ДО САМИХ СЕБЕ 

 

 Ми повинні прагнути до єдності в обстоюванні української мови, але ця 

єдність має ґрунтуватися не на самому лиш уболіванні за українську мову, а й на 

певному рівні теоретичної та емоціональної культури в ставленні до мовної 

проблематики. Уболівання за мову – цінна людська якість, але її самої сьогодні 

недостатньо для конструктивної роботи у сфері мовних відносин. Не підкріплена 

широтою світогляду й чесністю аналізу, вона може породжувати і породжує то 

паралізуючий песимізм, то легковажний оптимізм, то різного роду верхоглядські 

прожекти, то спроби розв’язання мовного питання способом хапання за комір 

співрозмовника. Наше мовопочування, наш мовний патріотизм повинні виводити 

нас на найвищий рівень гуманістичних загальнолюдських цінностей. А для цього 

нам потрібна самокритика, потрібне виховування самих себе, молодих поколінь 

української інтелігенції. 

 Роль національної інтелігенції вирішальна не тільки у створенні культурного, 

інтелектуального потенціалу суспільства, а й у формуванні етикету, культури 

мовної поведінки громадян. 

 Ключем до цілковитої нормалізації мовної ситуації в Україні є емансипація 

української мови. Коли вона функціонуватиме як мова повноправного державного 

народу, задовольнятиме всі потреби суспільного життя, – її визнають і 

поважатимуть і свої, і чужі, а головне – зникнуть непорозуміння, напруження, бо все 

стане на свої природні місця. 

 Зазвучати повноцінно в міському і всьому суспільному побуті українська мова 

зможе лише в результаті тривалого процесу, починаючи зі створення відповідної 

атмосфери в навчальних закладах, підвищення інтелектуальної насиченості 

українського друкованого слова, упровадження української мови в комп’ютерні й 

Інтернет-технології, які є побутом уже не майбутнього, а сучасності. Однак велике, 

може, навіть вирішальне значення матиме всебічний прогрес України як держави: 
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тільки він зможе піднести почуття національного достоїнства в масі населення, а 

отже, й почуття відповідальності за свою культуру й мову. 

 Ще сто років тому Михайло Грушевський сказав: «Якщо ми, українці, хочемо, 

щоб нас поважали інші народи, то треба, нарешті, почати з поваги до самих себе». 

За І.Дзюбою 

 

МОЛІМОСЯ НА НЕЇ І ЗА НЕЇ! 
 

         Мої співвітчизники! Маємо зробити ще дуже й дуже багато, щоб у суспільній 

свідомості повсюдно від північного Полісся до південних кримських берегів, од 

Карпат і до Дінця, надійно вкоренилося розуміння, що рідна мова – то основа основ 

нашого буття. Без неї українці впродовж століть, не маючи власної державності, 

давно розчинились би серед інших етносів і націй, стали б стертою порохнявою при 

дорозі, якою інші народи виходили в люди. Нас врятувала не зброя, а мова, рідне 

слово, що стало генетичним кодом української незнищенності. Це першим збагнув 

Тарас Шевченко, який заповів нам формулу цієї незнищенності: «Возвеличу Малих 

отих рабів німих! Я на сторожі коло їх Поставлю слово». Ми ж часто й досі 

тлумачимо Кобзаря поверхово, примітивно, механічно повторюючи знайомі й 

нібито зрозумілі рядки, але не завдаючи собі клопоту осягнути всю їхню глибинну 

мудрість і пророчий зміст. 

        І якщо у Святому писанні мовиться, що найперш на світі було Слово, то для 

нас, українців, як для жодного іншого народу, ця істина набуває особливої 

значущості, адже йдеться про саму кореневу систему нашого існування, про 

одвічний тест на самоусвідомлення і самозбереження. Рідна мова для нас – альфа і 

омега буття: без неї ми – ніхто й ніщо. Отож молімося на неї і за неї, і якщо до нашої 

молитви ще далеко не завжди дослухаються на олімпах державної влади, то її 

безперечно чує Господь. 

         Обстоюючи право рідного слова на повносиле й повсюдне громадянство в 

молодій державі, в усіх сферах її життєдіяльності, воднораз мусимо захищати його 

від корозії неналежного пошанування і, м’яко кажучи, приблизного знання. Бачимо, 

як під тиском громадської думки заговорили по-українському чиновники, політики, 

підприємці. Проте як же знехотя, через закопилену губу, вони це роблять, як 

виклично не соромляться своєї ненавченості, неграмотності, свого мовного 

невігластва! Ось кого треба б засадити за підручники, ось кому бодай раз на рік, у 

День писемності, не зайве писати всеукраїнський радіодиктант. Бо несила вже 

терпіти тотальне знущання з мови, яким інфіковано, наче згубними вірусами, 

інформаційний простір, рекламу, попсово-пісенний жанр, трансляції засідань 

Верховної Ради, політичні дискусії. 

          Сподіваймося, що молоде покоління знатиме в дорослому житті справжню 

вартість рідного слова й воднораз відчуватиме пряму свою відповідальність за його 

долю. Для того й працюємо. 

                                                                                                              За  В. Барановим 
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ОЛІМПІАДНИЙ РУХ – У ПРИРОДНЕ РУСЛО 

 
 Популяризація української мови в Україні, української літератури в 

українському суспільстві – основне завдання різноманітних філологічних олімпіад, 

конкурсів, турнірів. 

 Як відомо, наші сусіди в Росії мають потужну підтримку розвитку російської 

мови. Зрештою, не буде перебільшенням сказати, що для них олімпіада з російської 

мови – це олімпіада № 1, вона має найвищий суспільний статус. Водночас існує й 

Міжнародна олімпіада з російської мови, у якій беруть участь і учні з України. На 

жаль, навіть Всеукраїнська олімпіада з української мови й літератури не може 

похвалитися тими успіхами і тим розмахом, який мають наші сусіди-росіяни.  

 Безперечно, багато зроблено для утвердження української мови і в 

російськомовних регіонах. Але все ж таки, коли зовнішнє незалежне оцінювання 

перейшло в українськомовний формат, почалися численні скарги і звинувачення на 

адресу тодішнього міністра освіти і науки України І.О.Вакарчука, який, 

відповідаючи на дошкульні запитання в інтерв’ю, часто посилався на статистику: 

що, мовляв, мовне питання в Україні не є аж настільки проблемним, що воно не 

входить до першої десятки гострих суспільних проблем. Звідки ж тоді ці всі скарги і 

незадоволення? Нібито в усіх школах учні вивчають українську мову, але ж потім на 

Півдні і Сході шкільні лави полишають покоління, що не мислять в українських 

державницьких категоріях.  

 У кожну культурно-історичну епоху виникає особливе світовідчуття. 

Сьогоднішні учні не мислять так, як мислили діти п’ятдесят років тому. Змінюється 

мова, спосіб мислення. Незмінним залишається одне: ми всі живемо в Україні. І 

вкрай важливо повернути олімпіадний рух у природне русло, щоб із нього виринали 

найгідніші, найсильніші учні, які торують собі шлях у житті власним знанням, 

розуміючи, що саме знання – капітал ХХІ століття. Соромно бачити обличчя дітей, 

яких знаєш не перший рік і які не посіли призових місць на філологічній олімпіаді, а 

потім дізнаєшся, що із зовнішнього незалежного оцінювання вони мають 

максимальні двісті балів. 

 Розумію, що не помиляється лише той, хто нічого не робить. Але добре, якщо 

ця істина буде доповнена грамотними і виваженими кроками, орієнтованими не на 

утвердження власних амбіцій, а на творення доброї справи. Головне, щоб усі 

учасники олімпіадного процесу були налаштовані на діалог, а не на відштовхування, 

яке випромінює агресію. Любов породжує любов. Ця істина має бути основною і на 

філологічній олімпіаді.   

                                                                                                 За Д.Дроздовським 
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Наша адреса:  

 

42600 

Сумська обл., м. Тростянець,  

вул.  Червоноармійська, 53/в,                                                                                                

тел.: 5-19-02, 5-18-82, 5-16-91,                                

факс: 054-58-5-18-82,                                                                                

e-mail: viddil.osvitu@mail.ru 
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