
 

 
 

Мова - це важливий чинник самовизнання нації, надійна основа 
розвитку країни, загартована багатовіковою 
історією та відточена творчістю найталановитіших 
письменників. Саме мова є душею нації, її 
генетичним кодом, адже у її глибинах народилося 
культурне надбання, яким може пишатися 
український народ.  

На сучасному етапі розвитку нашого 
суспільства мові надано статус державної. Це 

велике досягнення сьогодення, бо історія розвитку української мови 
трагічна. Довелося їй пройти тернистий шлях знущань, заборон, 
катувань кращих представників інтелігенції. Звичайно, це наклало 
певний відбиток на ставлення людей до мови. 
Та давно відомо, що без мови ми не зможемо називати себе нацією у 
повному розумінні цього слова.   

Впевнена, кожен з нас пишається  тим, що  він українець. 
Любить й цінує свою рідну мову, але  й чітко усвідомлює, що цього 
замало. Треба робити все для її піднесення. 

Мова дається одвіку й довіку, це - спадкоємність не лише в 
межах роду, а й цілого народу. Українська мова - це святі скрижалі 
нашої нації, тому її слід берегти, пишатися нею, завжди пам'ятаючи 
про її значення, про її рятівну, цілющу, відроджуючу силу:  
Ми з нею відомі усюди,  
Усе в ній, що треба нам, є,  
А хто свою мову забуде,  
Той серце забуде своє.  
Вона, як зоря пурпурова,  
Що сяє з небесних висот.  
І там, де звучить рідна мова,  
Живе український народ.  
                       (В. Сосюра) 

 

 

 
 

Спецвипуск 9 листопада 2010 р.                    шкільна газета Сквирської  ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 



  Одна вона у нас така –    
Уся співуча і дзвінка, 
Уся плакуча і гримуча 
Хоч без лаврового вінка. 

                 Т. Шевченко 

 
Коли забув ти рідну мову, 
Яка б та мова не була –  
Ти втратив корінь і основу, 
Ти обчухрав себе дотла. 
          А. Білоус 

 
 
Найбільше і найдорожче добро в кожного народу – це його мова. 

Ота жива схованка людського духу. Його багата скарбниця, в яку 
народ складає і своє життя, і свої сподіванки, розум, досвід,   
почування.  

Панас Мирний 

 
 
Мова – втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. 

Любімо її, вивчаймо її, розвиваймо її. Борімося за красу мови, за 
правильність мови, за багатство мови. 

Максим Рильський 

 
 
Мова – це доля нашого народу, і вона залежить від того, як ревно 

ми всі плекатимемо її. 
Олесь Гончар  

 
 
Поки жива мова в устах народу, до того часу живий і народ. І 

нема насильства нестерпнішого, як те, що хоче відірвати в народу 
спадщину. Створену незчисленними поколіннями його віджилих 
предків.  

Костянтин Ушинський 

 
 
Учитися гарної, спокійної, інтелігентної мови треба довго й 

уважно – прислуховуючись, запам’ятовуючи, помічаючи й вивчаючи. 
Наша мова – найважливіша частина не лишень нашої поведінки, а й 
нашої особистості, нашої душі. Розуму, нашої здатності не піддаватися 
впливам середовища, якщо воно затягує. 

Дмитро Лихачов 
 
 



Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається. 

 
9 листопада - День української писемності та мови. Багата і 

милозвучна наша рідна українська мова. Нею можна передати 
найтонші відтінки думок і почуттів. Та розмовляючи щодня вдома, у 
школі, на вулиці, ми іноді й не замислюємося  над особливостями та  
відтінками слів, доцільністю їх вживання. Сприймаємо слова, як щось 
звичайне, само собою зрозуміле. А тим часом мова - одне із багатьох 
див, створених людьми. Вона віддзеркалює душу народу, його історію. 

 У нашій мові є чимало захоплюючого й дивовижного.... 
Мова - це наша неоціненна спадщина, з нею ми не розлучаємося 
протягом усього життя. Ми спілкуємося один з одним, розмовляємо, 
пишемо листи, читаємо книжки… Та, на жаль, культура нашого 
мовлення не завжди висока. У спілкуванні трапляються діалектні 
слова, жаргонізми, слова-паразити, вульгаризми. Не можна бути 
байдужим до того, як ми користуємося мовою, як виражаємо свої 
думки, як цінуємо рідне слово. 

Один мудрець сказав: "Людина, байдужа до рідної мови, схожа 
на дикуна. Тому що її байдужість до мови пояснюється повною 
байдужістю до минулого, сучасного, майбутнього свого народу". 

Але ми не дикуни, і не байдуже нам. І щасливі ми, що народилися 
й живемо на такій чудовій, багатій, мальовничій землі -  нашій 
славній Україні. Сьогоднішнє свято відзначаємо по особливому: 
проводимо конкурс на кращого знавця рідної мови. Змагатимуться 
учні 5-11 класів. Перемогу здобудуть ті, хто при написанні диктанту 
не припуститься жодної помилки. Про результати конкурсу читайте у 
наступному номері. 

 
 

 

Редакційна колегія 
 

 

 


