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Мова

Мо́ва — система звукових і графічних знаків, що 

виникла на певному рівні розвитку людства, 

розвивається і має соціальне призначення; правила

мови нормалізують використання знаків та їх 

функціонування як засобів людського спілкування. 

Мова — це найважливіший засіб спілкування і 

пізнання.

У світі налічується більше ніж 7 тис. мов, серед них 

40 мов є найбільш розповсюдженими й на них 

розмовляють приблизно 60 % населення світу. Не 

кожна мова є державною, та не в кожній державі 

розмовляють на одній мові. В багатьох країнах 

існують діалекти, які також рахують за окрему мову.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F


Значення мови для людини 
«Скільки мов ти знаєш – стільки разів ти 

людина».

Загальновідома істина, що знання іноземних мов

відкриває перед людиною широкі перспективи,

дозволяє стати успішним та з легкістю руйнує

кордони. Чудово розуміють це студенти нашого

університету, які поряд з класичними іноземними

мовами, як то англійська і німецька, активно

вивчають і мову наших найближчих сусідів –

поляків. Адже як влучно зазначив відомий

німецький філософ і письменник Йоганн

Вольфганг фон Гете.



Мова має значення! Є мова - є людина, нема мови - є раб

З покоління в покоління люди боролися за рідну мову , 

за її значення в світі .

Одні країни зазіхали на територію інших країн , 

примушуючи людей спілкуватись на їхній мові , і таким 

чином стирались з лиця землі різні мови світу , 

українська мова - не виключення!

У світовій історії жодна мова не зазнавала такого 

страшного нищення і гонінь, як українська. Мабуть тому, 

що, згідно з історичними дослідженнями, український 

народ є одним із найдавніших народів світу і комусь це 

не вельми приємно визнавати. Ще у ІІІ ст. до н. е. 

римський історик Помпей Троз стверджував: "Скіфи 

(пращури сучасних українців) - це найстаріша нація 

світу". А "батько історії" Геродот писав: "Вони є мудріші 

від будь-якої нації на землі".



Боротьба за українську мову 

Боротьба за українську мову в Україні – це не забавка 

національно стурбованої інтелігенції, це боротьба за саме 
існування Української держави.

Відбувалися збройні повстання козаків за рідну мову 1720-

1900 рр.

Весна  народів 1848 - 1849 рр.

Рух декабристів  26 грудня 1825 р.

Створення підпільних друкарень українською мовою.

Виникнення братств  для збереження української мови та 

утворення в них шкіл на українській мові.

Розповсюдження творів українських письменників “Т. 
Шевченко , Л.Українка , М.Коцюбинський , В.Чорновіл , 

М. Драгоманов , та інші”.



Українська мова
Українська мова – важливий соціальний 

фактор, що забезпечує збереження й існування 

українського етносу, його культури в добу 

глобалізації. Мова – не тільки засіб 

комунікації, але й спосіб духовної 

самоідентифікації.



Значення мови 
для 
письменників

Мова для Шевченка – це

найвищий дар людини й

народу, талісман їхньої долі,

таланту, безсмертя.

Ну щоб, здавалося, слова...

Слова та голос – більш

нічого.

А серце б'ється – ожива,

Як їх почує!

Слова П.Тичини про мову:

Бо то не просто мова звука,

Не словникові холодини –

В них чути труд, і піт, і муки,

Чуття єдиної родини.

Одна в них спільна чути нитка

Від давнини і до сьогодні.

Коли забув ти рідну мову,

Яка б та мова не була –

Ти втратив корінь і основу,

Ти обчухрав себе дотла.

(Дмитро Білоус)

Листку подібний над

землею,

Що вітер з дерева зрива,

Хто мову матері своєї,

Як син невдячний, забува.

(Володимир Сосюра)



Факти про українську 
мовуСучасна українська мова містить приблизно 256 

тисяч слів;

Українська мова має напівофіційний статус в 

окрузі Кук штату Іллінойс, США. До складу 

округу входить місто Чикаго разом з 

передмістями, де існує велика українська 

спільнота.

Найбільше синонімів в українській мові має 

слово «бити» – 45. Найбільше в українській 

мові слів, які починаються з літери «П», 

найменше — з літери «Ф». До речі, всі слова з 

«Ф» — запозичені.

Перші слова з української мови були записані в 

448 р. н.е.

Найдовше слово в українській мові складається з 

30 літер!

Українську мову офіційно визнали літературною 

після видання “Енеїди” Івана Котляревського



Дякуємо за увагу!

Тому закликаємо всіх спілкуватися нашою 

рідною мовою. При будь-якій ситуації -

українізуйся: поширюй український контент, 

купуй українські книжки, популяризуй 

українську музику, поезію…. 

Зараз це є дуже актуально. Зберігайте спокій та 

спілкуйтеся українською мовою.
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