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Мова – це таке поняття, яке для кожної
людини є особливим та індивідуальним. В 
цілому світі не знайдеться така особистість, 
яка б не мала рідної мови. Зрозуміло, що в 
кожного народу різні мови, але в цьому
нема нічого дивного.



Для нас рідна мова – це мова колискової, яку 
нам у дитинстві співали матусі. Це мова, якою
ми спілкуємось кожен день. Це мова, якою
розмовлятимуть наші діти та онуки. Ми 
пишаємось нашою мовою, такою 
милозвучною, поетичною, багатою та 
співучою!



Мова поєднує людей більше, ніж ідеологічна, релігійно-
конфесійна належність, більше, ніж історія народу, а іноді
навіть більше, ніж етнічне походження. Наприклад, Марко 
Вовчок, Василь Вишиваний, В'ячеслав Липинський, Софія
Русова та інші не мали ні краплини української крові, проте
були духовно поєднаними українською мовою. «Ні
призвання, ні віросповідання, ні сама кров предків не 
робить людину належною до тієї чи іншої народності.



“Хто якою мовою думає, той 
до того народу належить”



Кожна людина ставиться по-різному до тієї
мови, якою вона розмовляє. Дехто пишається
нею, хтось соромиться її, а є й такі люди, які
ставляться з байдужістю до рідної мови. Але 
така байдужість не призводить до чогось
хорошого. Потрібно цінувати, пишатись та 
оберігати нашу національну святиню – мову. 
Недарма ж вона пройшла такий важкий шлях, 
не для того щоб зараз бути забутою та 
знеславленою.



Для нас українська мова означає дуже
багато, адже наші предки розмовляли нею 
ще з давніх часів. Вона передається з 
покоління в покоління, наче дорогоцінний
скарб. Ми – українці, достойні громадяни
своєї держави, маємо надію, що через 
декілька років українська стане ще
популярнішою та поширенішою серед
нашого населення. 



Немає такої людини, яка знала б рідну мову
бездоганно. Недарма кажуть, що чужу мову
можна опанувати за порівняно короткий 
проміжок часу, а рідну треба вивчати ціле
життя.



Мова — загальнонародне
явище. Народ — творець і носій
мови. Одна особа безсильна
будь-що змінити в мові, бо
мова розвивається і змінюється
за своїми об'єктивними
законами. Так, наприклад, 
Тарас Шевченко є 
основоположником сучасної
української літературної мови. 
Проте навіть геніальна
особистість не здатна змінити
мову, а може лише виявити
приховані потенції мови, 
показати, як ефективно можна
використати те, що в мові існує.



Панас Мирний: ”Мова – то пісня, мова – то 
крик дитини, яка щойно народилася, мова – то 
є культура народу, його історія, традиції. Та 
людина, що не поважає мову свого народу, а з 
нею народ, не може викликати поваги до 
самої себе.” 



Один давньогрецький філософ казав: 
«Заговори, щоб я тебе побачив». Це дуже
символічний вислів із глибоким змістом. 
Якими побачать українців інші народи, 
залежить від самих українців. Ми хочемо бути 
багатомовними та освіченими, хочемо, щоб
про нас знав увесь світ. Для цього ми маємо
засвітитися любов’ю передусім до рідної мови
як до найсвятішого скарбу нашої нації.


