
Моя люба мово, мово українська. 

Скільки в тобі рідного! Скільки в тобі близького! 

 

Мета: розповісти про багатство рідної мови, довести, що рідна мова – це святиня, найбільший і 

найдорожчий скарб; розвивати національну свідомість; виховувати в учнів любов та шанобливе 

ставлення до своєї держави та історії, до рідної мови. 

 

Обладнання: збірки поезій Д.Білоуса, Т.Шевченка, Л.Українки, презентація  

 

Хід заходу: 
Мова кожного народу неповторна і своя – 

У ній гримлять громи в негоду, 

У тиші – трелі солов’я. 

На своїй природній мові і потоки гомонять, 

Зелені клени у діброві 

По-кленовому шумлять. 

Гробниці, кості й мумії мовчать, 

А слово вічне. Ніби далина, 

Із темряви віків, де цвинтаря печать, 

Лиш чути письмена. (І.Бунін)   

 

1. Міжнародний День рідної мови відносно молоде свято - до календарів усього світу 

воно ввійшло тільки у 1999 році. І в Україні також лише почало писати свою історію, 

хоча сама проблема української мови на українських землях нараховує кілька століть. 

 

2. Де і коли народилася традиція Міжнародного дня рідної мови?  

 

3. Історія свята, на жаль, має дуже трагічне начало. 21 лютого 1952 року у 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. 

  

4. Минуло багато років. Аж у жовтні 1999 року на ХХХ (тридцятій) сесії Генеральної 

конференції ЮНЕСКО було оголошено питання про «підтримку мовного та 

культурного різноманіття та багатомовності» і запроваджено Міжнародний День 

рідної мови як привід для роздумів та зосередження уваги на мовному питанні. 

Починаючи з 21 лютого 2000 року, цей день відзначають і в Україні. 

 

5. Оскільки з 6 000 розмовних мов світу близько половині загрожує зникнення, 

ЮНЕСКО прагне підтримувати мову як ознаку культурної приналежності особи. 

Окрім того організація вважає що вивчення іноземних мов та багатомовність є 

ключами до взаєморозуміння та взаємоповаги. 

 

6. «Найбільше і найдорожче добро в кожного народу, – проголошує Панас Мирний, – це його мова, 

ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, 

і свої сподіванки, розум, досвід, почування». 



1. За даними ЮНЕСКО у світі існує 6000 живих мов. Половина з них перебуває на 

межі зникнення. 96% мов використовує тільки 4% населення. 80% африканських мов 

не мають писемності. Щорічно вимирає десяток мов, і ця тенденція в майбутньому 

посилюватиметься. Цей день був установлений, щоб сприяти визнанню й 

використанню саме рідної мови, особливо це стосується мов національних меншин. 

Щорічне відзначення цього дня використовується для скерування уваги на меншини з 

менш аніж 10.000 особами, що активно розмовляють мовою. Часто ці мови не 

передаються наступному поколінню і потрапляють у забуття. Багато мов котрими 

розмовляють менше 100 осіб не задокументовані. 

 

2. «Поки живе мова в устах народу, до того часу живий народ. І нема насильства нестерпнішого, 

як те, що хоче відібрати в народу спадщину, створену незчисленними поколіннями його віджилих 

предків», – запевняє педагог К. Ушинський. 

 

3. Мова для кожного народу стає ніби другою природою, що оточує його, живе з ним 

всюди і завжди. Без неї, як і без сонця, повітря, рослин, людина не може існувати. Як 

великим нещастям обертається нищення природи, так і боляче б'є по народові 

зречення рідної мови чи навіть неповага до неї, що є рівноцінним неповазі до батька й 

матері. 

 

4. Мово рідна, слово рідне, 

Хто вас забуває, 

Той у грудях не серденько – 

Тільки камінь має. (С. Воробкевич ) 

 

5. Соціальні функції мови надзвичайно широкі. Дехто вважає мову лише засобом 

порозуміння між людьми. Насправді ж цим не вичерпується її значення. У мові 

закодовує нація всю свою історію, багатовіковий досвід, здобутки культури, духовну 

самобутність. 

 

6. Інсценізація. А ось Павло Глазовий оповідає нам цілу історію про мову, наголошуючи, тим 

самим, на її вагомості, злитті з душею народу: «Це було у ту годину, коли Бог створив людину. 

Зажурилася людина:  

– Милий Боже, я загину. Звірів ти створив швидкими, надзвичайну дав їм силу, і вони мене 

задавлять, неозброєну, безкрилу.  

Бог сказав їй:  

– Нарікаєш ти дарма, бо мову маєш. А вона ж за все скоріша, сили всякої сильніша. Все вона тобі 

замінить і не дасть ніде загинуть. Це добро повинна ти, як зіницю, берегти. Попередить зразу 

мушу: втратиш мову – втратиш душу, силу втратиш, і тебе – навіть курка загребе...» 

 

1. Однією з найбільших у світі мовних родин є індоєвропейська сім'я мов, яка 

поділяється на ряд груп, куди входять споріднені живі (що активно використовуються 

нині) й мертві (що вийшли з ужитку, зникли) мови. Серед основних мовних груп 

виокремлюють наступні: індійську (індоарійську), іранську, слов'янську, балтійську, 

германську, романську, кельтську, грецьку, албанську, вірменську. До 

індоєвропейської родини мов належать давно вимерлі хеттолувійська (анатолійська) 

група мов, тохарські мови, фригійська, фракійська, іллірійська та ін. 



2. З-поміж усіх груп індоєвропейської родини третя за чисельністю – слов'янська. 

Слов'янськими мовами розмовляють понад 300 млн. осіб. Безпосередній предок 

сучасних слов'янських мов – спільнослов'янська (праслов'янська) мова, що у період 

розселення слов'ян (1 тис. н.е.) на великих територіях Східної Європи і Балканського 

півострова почала розпадатися на окремі діалекти, з яких пізніше сформувалися 

окремі слов'янські мови. 

 

3. Нині існує 13 слов'янських літературних мов, що належать до 3-х підгруп: 

східнослов'янської, західнослов'янської, південнослов'янської.  

 

4. Українська нація може поправді пишатися своєю напрочуд милозвучною мовою, до 

того ж, зі значно болючою, вистражданою історією.  

 

5. Коли слов’яни були язичниками, користувалися рисками і зарубками. Стали 

християнами – писали римськими і грецькими письменами. Так тривало, поки Кирило 

і Мефодій не створили алфавіт. 

Про високий рівень наших предків за часів Київської Русі свідчать «Велесова книга» 

(яка складається з дощечок мореного дуба, що нанизані на ремінець), «Повість 

минулих літ», літописи. 

 

6. Розвивалася українська мова і в епоху козацтва. 1632 року Петро Могила заснував у 

Києві першу академію, де викладали українською мовою. Але Україна тривалий час 

була бездержавною. Держави, до складу яких раніше входила Україна (Росія, Польща, 

Австро-Угорщина), не раз намагалися обмежити нашу мову, послабити її силу, що 

гуртувала людей.  

 

1. Всупереч усім заборонам, друга половина ХІХ ст. стала періодом злету української 

мови, формуванням її літературної класики. Царизм змушений був постійно 

відступати і скасовувати обмеження українського друкованого слова. Не вдалося 

витіснити українську мову і радянському тоталітарному режиму, який намагався це 

зробити не шляхом її заборони, а русифікацією народу. 

 

2. Лише після проголошення Україною незалежності, прийняття Конституції, 

прийнято Закон «Про мови». Українська мова почала вільно жити. 

 

3.                                 Міцна хай буде вся наша родина. 

Своє коріння і плекаймо, й бережім. 

Хай українська мова солов’їна 

Підніметься і зазвучить, як гімн. (С.Давидова) 

 

4.  Після помаранчевої революції інтерес до України зріс. 16.05.2005 року відбулася 

презентація «Енеїди» І.Котляревського німецькою мовою (перекладачка Ірина Спєх). 

Німецькою мовою зазвучали «Два кольори» Д.Павличка. 

 

 



5.                                 Уклін чолом народу, 

Що рідну мову нам зберіг, 

Зберіг в таку страшну негоду, 

Коли він сам стоять не міг. ( О.Олесь) 

 

6. Тож згадаймо, що для української мови зробили: 

Григорій Квітка-Основ’яненко  
1. (основоположник художньої прози українською мовою) 

Павло Гулак-Артемовський  
2. (автор першої віршованої байки українською мовою) 

Тарас Шевченко  
3. (символ України, багато зробив, щоб «малоросійський гомін» став 

рідною мовою цілого народу) 
…возвеличу 

Малих отих рабів німих, 

А на сторожі коло їх – 

Поставлю слово… 

Пантелеймон Куліш  
4. (автор першого українського історичного роману) 

Борис Грінченко  
5. (укладач першого 4-томного «Словника української мови») 

Іван Огієнко (літературознавець, уклав 10 мовних заповідей свідомого громадянина) 

 

1. Щоб любити мову, треба думати українською. Наша мова така багата!!! 

Різноманітна!!! Подивіться на синонімічний ряд до слова «червоний» - 32синоніма! 

 

2. Наша мова така багата, що, використовуючи лише одну літеру на початку кожного 

слова, можна написати ціле оповідання чи вірш.  
Самотній сад 

Сипле, стелиться сад самотній,  

Сірий смуток – срібний сніг, 

Сумно стогне сонний струмінь, 

Серце слуха скорбний сміх. 

Серед саду страх сіріє, 

Сад солодкий спокій снить, 

Сонно сиплються сніжинки, 

Струмінь стомлено сичить. 

Стихли струни, стихли співи, 

Срібні співи серенад, 

Срібно стеляться сніжинки – 

Спить самотній сад. ( Богдан Костів, 1916 р.) 

 

3. Сьогодні нам, українцям, треба плекати рідну мову. Ми маємо свою державність, 

відчуваємо себе нацією. Мова – це душа народу. Якщо у людини забрати мову, вона 

перестане бути Людиною.              Листку подібний над землею, 
Що вітер з дерева зрива, 

Хто мову матері своєї, 

Як син невдячний, забува. (В.Сосюра) 



4.  Іноді, сором і казати, українці не знають і не бажають знати своєї мови! 

                                До українців 

Я запитую в себе, питаю у вас, у людей, 

Я питаю в книжок, роззираюсь на кожній сторінці 

Де той рік, де той місяць, той проклятий тиждень  і день, 

коли ми, українці, забули, що ми – українці? 

І що є в нас душа, повна власних щедрот, 

І що є у нас дума, яка ще од Байди нам в’ється, 

І що ми на Вкраїні – таки український народ, 

А не просто населення, як це у звітах дається… 

Та хіба не впаде, не закотиться наша зоря, 

І хіба не зотліє на тлін українство між нами, 

Коли навіть на згарищі долі й зорі Кобзаря 

Ми і досі спокійно себе почуваєм хохлами? 

Українці мої! Дай вам, Боже, і щастя, і сил. 

Можна жити й хохлом, і не згіркне від того хлібина. 

Тільки хто ж колись небо нахилить до ваших могил, 

Як не зраджена вами, зневажена вами Вкраїна… 

 

5. А от наші ліцеїсти наполегливо вивчають рідну мову і навіть вірші про неї складають. 

    Запрошуємо ученицю гр. 9-1 Дейнегу Світлану. 

Українська мова 

Буду я шукати  

Українську мову, 

Буду я питати  

Знову, знову й знову, 

В Борисфена тата, 

У мами Калини 

Буду я питати  

Мову України, 

Бо та загубилась  

По широкім світі, 

Чужою зробилась  

Своїм рідним дітям. 

Діти відцурались 

Від своєї мови, 

Навіть не бажали 

Чути її знову. 

Я не проти зовсім  

Мов народів інших, 

Тільки ми вас просим: 

Говоріть частіше 

Нашу, солов’їну. 

І не забувайте 

Рідну Україну, 

До неї вертайте. 



Мовою країни, 

І  не забувайте, 

Як жили в Руїні – 

Назад не вертайте! 

6. Ми повинні говорити чистою мовою, а не суржиком. Разом – ми сила! 
Якщо з українською мовою 

У тебе, друже, не все гаразд, 

Не вважай її примусовою, 

Полюби її, як весною ряст. 

Примусова тим, хто цурається, 

А хто любить, той легко вчить: 

Все, як пишеться, у ній вимовляється,- 

Все, як пісня, у ній звучить. 

 

1. Швидко проминуть дитячі роки. Але у нашому серці назавжди залишиться любов 

до рідної мови.  

Вивчаймо рідну мову, це допоможе нам у спілкуванні. Пам’ятаймо про силу рідного слова: 

«Словом можна вбити, словом можна врятувати, можна полки за собою повести». 

(В.Шефнер) 

 

(звучить пісня – Єловченкова) 

 

3. Кожна мова – особлива. А вистраждану особливість нашої мови ми повинні 

берегти, полоти в ній «бур'ян», готуючи передати у спадок прийдешнім поколінням 

складений віками скарб, і щоб жила наша рідна мова вічно і ніколи не ввійшла в 

розряд мертвих, вже неіснуючих в устах народу мов, адже ми нація – нас об'єднує 

національна українська мова! 

 

4. Отже, з Днем рідної мови вас, друзі! 
Над усі багатства і припливи мод 

Шануймо мову серцем і вустами, 

Народ без мови – це вже не народ, 

Без мови всі ми б сиротами стали. 

Ідуть гріхи за нами і борги. 

Від них зректися – не шукаймо броду, 

Шануймо мову над усі боги, 

Якщо ми хочем зватися народом. 

 

 

 

 

  

 

                    


