
 

До рідного слова торкаюсь 
душею…  

До рідного слова торкаюсь душею, 

Боюсь очорнити чи зрадить його. 

З цих слів наша мова, пишаємось нею – 

Це музика й пісня народу мого. 

Без неї не зміг би на світі прожити, 

Не зміг би помітить земної краси, 

Не чув би й не бачив, як шепчеться жито, 

З якого стікають краплинки роси. 

Вона – джерело й найчистіша криниця, 

З якої черпаю натхнення й снагу. 

Вона кришталево дзвенить і іскриться, 

Я нею тамую духовну жагу. 

У шелесті трав, у цвітінні калини 

Я чую цю мову у сні й наяву. 

Вона в моїм серці, – це вся Україна, 

Я дихаю нею, я нею живу! 

Віктор Геращенко 
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9 листопада  у нашій країні відзначається 
День української писемності та мови. Це 
свято є даниною одному з найцінніших надбань, 
яке створене й залишено нам нашими 
попередниками. Саме мова є душею нації, її 
генетичним кодом, адже у її глибинах народилося 

культурне надбання, яким може пишатися наш народ. Цього ж дня 
православна церква вшановує пам’ять святого преподобного 
Нестора-літописця. 
День української писемності і мови, як свято духовності 
українського народу запроваджено Указом Президента України у 
1992 році на знак затвердження великого національного надбання, 
коштовного скарбу, який поєднує досвід, мрії і надії мільйонів 
людей, подвижників українського слова. 

Видатний знавець української мови Д. Павличко писав: 
«Українська мова не бідна, не вульгарна, не кривоуста. Вона має 
свою особливу музикальність. Ця незбагненна душа нашої мови, як 
золотоносна ріка, виблискує на хвилях народної пісні, переливається 
в душу нації, творить чуттєву нерозривність українського серця й 
української землі. Геніальні композитори Моцарт і Бетховен, Глинка 
й Чайковський, Барток і Стравінський скористалися українськими 
мелодіями у своїй творчості, а це значить, що вони чули вібрацію 
найвищих небес нашої мови. Українська мова не вчора придумана. 
Вона – не сирота, вона має слов'янську родину і світову славу. Вона 
має все».  

Щороку у День української писемності та мови всі бажаючі 
беруть участь  у Всеукраїнському диктанті національної єдності. Це 
унікальна акція, яку Національна радіокомпанія України 
започаткувала ще 2000 року. Відтоді щороку у цей день українці - 
від великого до малого - можуть взяти участь у написанні 
радіодиктанту та з’ясувати, наскільки добре знають рідну мову, а ще 
- продемонструвати солідарність з усіма, хто любить і шанує рідне 
слово, хто хоче, щоб українці спілкувалися українською мовою і 
зберегли її для нащадків. Радіодиктанти рідної мови існують в 
багатьох країнах світу, зокрема, у Польщі, Китаї, Франції. 
Цьогорічний диктант провів доцент Київського університету ім. 
Б.Грінченка, автор шкільних підручників з української мови та 
літератури Олександр Авраменко. 

 Успіхи людини в житті, її взаємини з іншими членами 
суспільства значною мірою залежать від уміння спілкуватися. Мова 
– найважливіший універсальний засіб спілкування людей, до якого 
можуть входити, крім висловлення думок, почуття і волевиявлення. 
Українська літературна мова належить до найпоширеніших 
високорозвинених мов світу.  



 Традиційно 9 листопада  стартує уже XIІ Міжнародний 
конкурс знавців української мови імені П. Яцика. Цей престижний 
мовний марафон, започаткований відомим меценатом і українським 
патріотом Петром Яциком, давно переріс звичайну культурну акцію, 
перетворившись на справді народний рух, що утверджує безсмертя 
рідної мови, творчості, добра. 
Водночас, 3 листопада цього року  стартував ще один мовний 
конкурс  -  Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та 
студентської молоді імені Тараса Шевченка, що запроваджений на 
виконання Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 
928. Новий конкурс охоплює і мову, і літературу, причому не лише 
українську, але й мови національних меншин. 

Учні нашої школи також стали учасниками цих конкурсів. 
Тепер  кращі з кращих захищатимуть честь школи на районному 
рівні.  Учасниками ІІ етапу ХІІ Міжнародного конкурсу з української 
мови імені П.Яцика стали: 
         Клименко Валерія, 3-А клас 

Мельнічук Вікторія, 3-В клас 
Булгаченко Нікіта, 4-А клас 
Сперкач Ілля, 4-Б клас 
Скочко Валерія, 5-А клас 
Сідорова Вікторія, 5-Б клас 
Гладун Аліна,6-Б клас 
Булгаченко Анастасія, 6-В клас 
Лукова Леся, 7-А клас 
Мошківська Вікторія, 7-А клас 
Омельченко Юлія,8-Г клас 
Титарчук Ірина,9-А клас 
Кибалюк Наталія,10-А клас 
Рибак Анна,11-Б клас. 
У ІІ етапі  ІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка візьмуть 
участь: 

Скочко Валерія, 5-А клас 
Сідорова Вікторія, 5-Б клас 
Булгаченко Анастасія, 6-В клас 
Сергієнко Олена, 7-А клас 
Рабодзей Марія , 8-Г клас 
Єрмолович Денис, 9-Б клас 
Гавриш Ірина, 10-А клас 
Макоцьоба Вікторія , 11-А клас 
Мельник Антон, 11-Б клас. 
Ми щиро бажаємо вам лише перемог. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


