
Мова — це доля нашого народу, і вона 

залежить від того, як ревно ми всі 

плекатимемо її. 
О. Гончар 



Щорічно в лютому відзначається  день рідної мови.  

Свято було започатковано в листопаді 1999 року на 

тридцятій сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО в 

Парижі. В Україні його відзначають із 2002 року, коли 

для зміцнення державотворчої функції української 

мови та сприяння вільному розвитку і використанню 

інших мов національних меншин України було видане 

розпорядження  

«Про відзначення Міжнародного дня рідної мови». 



Конституція України (Ст. 10) 

Закон України «Про забезпечення 

функціонування української мови як 

державної» №2704-VIII від 25.04.2019  

(набув чинності 16 липня 2019 року) 

Чинне законодавство 

про мови в Україні: 

Стаття 10 Конституції  України   

Українська мова – державна мова України. 

Державною мовою в Україні є українська мова. 

Держава забезпечує  всебічний розвиток і 

функціонування української мови в усіх сферах  

суспільного життя на всій території України. 

 



Європейська хартія регіональних мов або мов 

меншин 

Указ Президента України “Про Концепцію державної 

мовної політики” від 15.02.2010 

Закон України “Про освіту” від 5.9.2017 (Ст. 7) 

Конвенція ООН “Про боротьбу з дискримінацією в 

галузі освіти” (Ст. 5) 

Закон України “Про телебачення і радіомовлення” від 

21.12.1993 

Закон України “Про державну службу” від 10.12.2015 

Розпоряждення Кабінету Міністрів України від 16 

грцдня 2020 № 1585-р «Стратегії популяризації 

української мови до 2030 року «Сильна мова - 

успішна держава». Перший етап з грудня 2021 року 

до 2022 року. 

Чинне законодавство 

про мови в Україні: 



 У 2017 році був прийнятий Закон України «Про 

освіту». Стаття 7 цього Закону встановила, що мовою 

освіти є державна мова, разом з тим зменшивши обсяг 

освіти мовами меншин, особливо на рівні середньої школи. 

Закон «Про освіту» розділяє мови на чотири категорії з 

різними правовими режимами: 

 

•державна мова (українська); 

 

•мови корінних народів; 

 

•мови національних меншин, які є офіційними мовами ЄС; 

 

•мови національних меншин, які не є офіційними мовами ЄС. 



Цікаві факти про українську мову 

 Згідно зі словником Національної академії наук 

України українська мова налічує близько 256 тис. слів. 

 За лексичним запасом найбільш близькими до 

української мови є: білоруська (84%), польська (70%) 

та сербська (68%). 

  За оцінками міжнародних довідників українська 

мова посідає 28 місце у списку мов за кількістю 

носіїв. 

 Офіційно вважається, що після видання «Енеїди» 

Івана Котляревського, українська мова набула 

статусу літературної мови. Івана Котляревського по 

праву вважають зачинателем нової української 

мови. 



 За межами Європи українська мова має 

напівофіційний статус в США (округ Кук штату 

Іллінойс). Відомо, що округ Кук в штаті Іллінойс – 

це 16-й з набільших у світі урядів місцевого 

самоврядування. В цьому окрузі проживає близько 

5,5 мільйонів населення, до складу округу входить 

місто Чикаго разом з передмістями. Українська 

мова була обрана як одна з найбільш вживаних 

мов у даному районі. 

 Офіційно вважається, що після видання «Енеїди» 

Івана Котляревського, українська мова набула 

статусу літературної мови. Івана Котляревського по 

праву вважають зачинателем нової української 

мови. 
Найдовшим словом в українській мові є слово 

“дихлордифенілтрихлорметилметан” (назва хімікату, що 

використовується для боротьби зі шкідниками). Це 

слово містить у собі аж 30-ть літер! 



 «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 
 

Висловлювання відомих людей про мову 
 

«Мова – втілення думки. Що багатша думка, то 

багатша мова. Любімо її, вивчаймо її, розвиваймо її! 

Борімося за красу мови, за правильність мови, за 

приступність мови, за багатство мови...»  

Максим Рильський 
 



«Яке прекрасне рідне слово! 

Воно — не світ, а всі світи…»  

Володимир Сосюра 
 

«Мова росте елементарно, разом з душею 

народу…» 

Іван Франко 
 

«Мова – це також обличчя народу…» 

Ліна Костенко 



Мова - духовне багатство народу 
Василь Сухомлинський 


