
УКРАЇНСЬКА РІДНА МОВА—
СОЛОВ`ЇНА, КАЛИНОВА

(21 лютого - Міжнародний день рідної мови)



Міжнародний день рідної мови був встановлений з метою

вшанування пам'яті загиблих захисників бенгальської мови в Республіці

Бангладеш, де 21 лютого 1952 року з нечуваною жорстокістю розстріляли

студентів-демонстрантів.

Генеральна конференція ЮНЕСКО проголосила, починаючи з лютого

2000 року, відзначатиметься Міжнародний день рідної мови.

21 лютого 2002 року Президент України підписав відповідне

розпорядження про відзначення Міжнародного дня рідної мови в

Україні.



На сьогодні у світі налічується близько 2,5 тис. (за іншими

підрахунками - більше 5 тис.) мов.

Хоча в XX столітті найпоширенішою мовою західної цивілізації стала

англійська, що має статус інтернаціональної, за кількістю мовців вона

поступається одній з мов Китаю - путунхуа (мандаринській), якою

користуються більше мільярда людей.

Друге місце посідає іспанська, третє - англійська. Українська мова за

кількістю мовців входить до третього десятка найпоширеніших мов світу.



Рідна мова—це мова з якою людина входить у світ, долучається до

загальнолюдських цінностей в їх національній своєрідності.

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, поглиблювалось під

пером І. Котляревського, особливо Тараса Шевченка, удосконалювалося

пізніше І.Нечуєм-Левицьким, П. Мирним, М. Коцюбинським, Л. Українкою та

багатьма іншими видатними українцями.



«Ну що б, здавалося, слова... Слова та голос —

більш нічого. А серце б'ється — ожива, Як їх почує!..»                  

Тарас Шевченко



Максим Рильський ( 1895-1964) — український поет-
академік, перекладач, публіцист, громадський діяч, мовознавець. 

Як парость виноградної лози,

Плекайте мову. Пильно й ненастанно

Політь бур’ян. Чистіша від сльози

Вона хай буде. Вірно і слухняно

Нехай вона щоразу служить вам,

Хоч і живе своїм живим життям.

Прислухайтесь, як океан співає —

Народ говорить. І любов, і гнів

У тому гомоні морськім. Немає

Мудріших, ніж народ, учителів;

У нього кожне слово — це перлина,

Це праця, це натхнення, це людина.

Не бійтесь заглядати у словник:

Це пишний яр, а не сумне провалля;

Збирайте, як розумний садівник,

Достиглий овоч у Грінченка й Даля,

Не майте гніву до моїх порад

І не лінуйтесь доглядать свій сад.

ЯК  ПАРОСТЬ  ВИНОГРАДНОЇ  ЛОЗИ



Галина Римар (1968) – українська поетеса, педагогиня, людина
творча, цікава і багатогранна.

Мовонько рідна, мово єдина!

Ти неповторна, як Україна!

З тобою будем жити-творити.

Просто не можна тебе не любити.

Просто не можна тебе не любити.

Змалечку чую мовоньку неньки

і пригортаюсь щиро серденьком.

Голос моєї землі святої

житиме вічно, як голос крові.

Житиме вічно, як голос крові.

Ти соловейком в світі смієшся

й ридьма ридаєш, та не здаєшся.

Ми вбережемо в кожнім серденьку

мовоньку рідну, мовоньку неньки.

ПРИСВЯТА РІДНІЙ МОВІ



МАЛО ВСЕ ПРО МОВУ  ЗНАТИ

Мила, осяйна, барвиста,

І сонячна, й росяниста,

Ніжна, лагідна, ласкава,

Неповторна і цікава,

І прадавня, і правдива,

Рідна, щира, жартівлива,

Веселкова, світанкова,

І джерельна, й барвінкова,

І виразна, й промениста,

Розмаїта, урочиста,

Солов'їна і співуча,

Калинова й дуже влучна,

Чиста, мудра, щебетлива,

І дотепна, й гомінлива,

І м'яка, і пишна, й красна,

Незнищенна і прекрасна,

Милозвучна і щемлива,

Іскрометна і грайлива!

Мало все про мову знати!

Нею треба розмовляти!

Тетяна Строкач (1963) - українська поетеса, педагогиня за
спеціальністю і покликанням. Захоплюється виготовленням ляльок-
мотанок і композицій з природного матеріалу.



Діденко Василь Іванович (1937 – 1990) - запорізький поет, журналіст,
автор текстів ряду пісень.

"Я НЕ ОСТАННІЙ З МОГІКАН"
Рідній мові

Мені казав один ханжа,

Що наша мова геть відстала,

Що краще йшла б мені чужа,

Немов до хліба — кусень сала,

Що весь мій поетичний план

Спинитись може напівході,

Що я — останній з могікан,

Що наша мова вже не в моді.

Гей, проповіднику! Стривай!

Твої слова — старенька ряса.

Я не піду в твій тихий рай,

Я — син Великого Тараса.

Як Прометей не вмер від ран,

Не вмре і мова — гарна зроду.

Я не останній з могікан,

Я — син великого народу!



Григорій Лютий (1949) — запорізький поет, член Національної
спілки письменників України.

Посміхалась дитина, бігла полем у сні,
Небеса умивали рідні очка ясні.
І цвіла вишиванка, що з вогню воскреша,
Й мов барвистий метелик, поруч гралась душа...
― Ти скажи мені, тату, що за дивна земля
Почала прилітати в сни мої звіддаля?
І ласкава, як мама, і, мов казка, без меж...
Ти коли мене, тату, в землю ту повезеш?
— Ой, дитя моє, ластів’я моє,
Народив тебе теплий край.
То Вкраїнонька нас пригадує,
Стука в серденько: прилітай.
Не загою вік я в тут землю путь,
Там слова пісень у садах ростуть.
Ми з тих ясних зір, ми з тих чистих вод.
Ми — одна душа, ми — один народ...

ВИШИВАНКА



«Чужу мову можна вивчити за шість років, а свою треба вчити все життя.»
Франсуа Вольтер

«Хто не любить своєї рідної мови, солодких святих звуків свого дитинства,
не заслуговує на ім'я людини.»

Й. Г. Гердер

«Найбiльше i найдорожче добро кожного народу – це його мова, та жива
схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє
авнє життя i своï сподiванки, розум, досвiд, почування.»

Панас Мирний

«Мова – це не просто спосiб спiлкування, а щось бiльш значуще. Мова –
це всi глибиннi пласти духовного життя народу, його iсторична пам'ять,
найцiннiше надбання вiкiв, мова – це ще й музика, мелодика, фарби, буття,
сучасна, художня, iнтелектуальна i мисленнєва дiяльнiсть народу.»

Олесь Гончар



Мова — потужний об`єднуючий фактор нації. Добре знати й

відчувати мову — значить бути справжнім українцем. Тож, знаймо

та вдосконалюємо мову, щоб бути Українцями!

Ми - на землі своїх пращурів, і просто зобов'язані бути

щасливими, а Наша країна - багатою і процвітаючою!



ДОБІРКА ПОСИЛАНЬ

https://suspilne.media/106911-miznarodnij-den-ridnoi-movi-so-mi-znaemo-
pro-ridnu-ukrainsku/ Міжнародний день рідної мови. Що ми знаємо про 
українську?

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2881473-u-sviti-vidznacaut-den-
ridnoi-movi.html Міжнародний день рідної мови: цікаві факти про 
українську

https://osvitanova.com.ua/posts/4284-35-naikrashchykh-vysloviv-pro-ridnu-
movu 35 найкращих висловів про рідну мову

https://suspilne.media/106911-miznarodnij-den-ridnoi-movi-so-mi-znaemo-pro-ridnu-ukrainsku/
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2881473-u-sviti-vidznacaut-den-ridnoi-movi.html
https://osvitanova.com.ua/posts/4284-35-naikrashchykh-vysloviv-pro-ridnu-movu

