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Факт 1

• Учений Василь Кобилюх стверджує, що українська мова

сформувалася ще в X–IV тисячоліттях до н.е. і походить зі

санскриту.



Факт 2
Івана Котляревського недарма вважають

основоположником сучасної української

літературної мови: саме після видання його

«Енеїди» наша мова була прирівняна до

літературної.



Факт 3

Для спілкування на побутовому рівні

звичайній людині вистачить дві-три тисячі слів.

Лексика всього художнього спадку

Тараса Шевченка налічує понад 20 тисяч слів.

На сьогодні згідно зі словником

НАН України в українській мові

понад 256 тисяч слів.



Факт 4
Надавати всім словам зменшувально-пестливу форму –

це, мабуть, не тільки особливість мови, а й «родзинка» нашого

народу. Навіть державний гімн містить пестливі слова типу

«сторонці». Та що там, навіть «воріженьки» у нас звучить

надзвичайно лагідно.



Факт 5

Попри пестливе звернення до воріженьків, українці

все ж сильний народ, який вміє за себе постояти. Про це

свідчить словник синонімів, у якому найбільше синонімів,

аж 45, має слово «бити».



Факт 6
Найчастіше в українській мові вживають букву «п», з

неї також починається найбільше слів, а найменше вживають

літеру «ф», і слова, які з цієї літери починаються, зазвичай,

іншомовні.



Факт 7

Найдовші слова паліндроми (ті, які можна прочитати

зліва направо та справа наліво) складаються з семи букв

«тартрат» і «ротатор», а найдовший вислів — «Я несу

гусеня».

«А луна канула»

«А роза упала на лапу Азора»



Паліндроми
піп

Натан

Алла

наган
вишив

вибив

виживвимив

випив

вилив



Факт 8
7 відмінків іменника, до яких ми звикли, вирізняють

українську мову серед східнослов’янських.

Сьомий, кличний відмінок, існує лише в граматиці

древніх мов: латині, грецькій та санскритській граматиці.



Серед слів найчастіше використовують іменник —

«рука», прикметник — «великий», дієслово — «бути» і серед

займенників — «він».

Факт 9



Факт 10
Певні поетичні твори з «Кобзаря» Тараса Шевченка

перекладено більш ніж 100 іноземними мовами.

Проте безперечний рекордсмен – твір Тараса Шевченка

«Заповіт», який був перекладений близько 150 різними мовами

світу.



Факт 11

Українські письменники часто використовували

псевдоніми. Так, за різними дослідженнями, Олександр Кониський

використовував 141, а Іван Франко 99 псевдонімів.



Українська мова – одна з найкрасивіших мов у світі. Так

вважаємо не лише ми, українці, а й інші жителі світу. Наприклад, на

мовному конкурсі в Італії її визнали другою за мелодійністю мовою

світу після італійської. А в 1934 році в Парижі українська мова

ввійшла до трійки найкрасивіших мов світу.

Факт 12



Дякую за увагу


