


     Кожного року 21 лютого увесь світ 

відзначає Міжнародний день рідної мови. 

Це свято досить молоде. Воно 

було запроваджено у листопаді 1999 року 

згідно тридцятої сесії Генеральної 

конференції ЮНЕСКО з метою захисту 

мовної й культурної багатоманітності. 

 



     Історія свята, на жаль, має трагічний початок. 

21 лютого 1952 року у Бангладеш (Східний Пакистан) 

пакистанська влада жорстоко придушила демонстрацію 

людей, які виражали свій протест проти урядової 

заборони на використання в країні своєї рідної , 

бенгальської, мови. Відтоді кожного року Бангладеш 

відзначає день полеглих за рідну мову. Саме за 

пропозицією цієї країни ЮНЕСКО проголосило 21 

лютого Міжнародним днем рідної мови. А починаючи з 

21 лютого 2000 року, цей день відзначаємо і ми, 

українці. 

 



      

Мова — це історія народу, його світогляд, 
інтелектуальний та духовний результат 
кількатисячолітньої еволюції кожного етносу. Без 
своєї мови, своєї самобутньої культури немає народу. 



  Мова функціонує і розвивається тільки в людському 
суспільстві. Це найважливіший засіб спілкування людей і 
пізнання світу, передачі досвіду з покоління в покоління. 
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         УКРАЇНСЬКА МОВА 

Мово моя українська —  

Батьківська, материнська,  

Я тебе знаю не вивчену —  

Просту, домашню, звичну,  

Не з-за морів прикликану,  

Не з словників насмикану.  

Ти у мене із кореня —  

Полем мені наговорена,  

Дзвоном коси прокована,  

В чистій воді смакована.  

Болем очей продивлена,  

Смутком багать продимлена,  

З хлібом у душу всмоктана,  

В поті людськім намокнута,  

З кров'ю моєю змішана.  

І аж до скону залишена  

В серці моїм. 

                              В. Бичко 
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НАЙДЗВІНКІШЕ СЛОВО 

Наче з поля чи з лугівки, 

У розповні літа 

Чую голос перепілки 

З чебреців чи жита. 

То говорить поле хлібне, 

Луг, трава щовкова… 

Найдзвінкіше слово рідне, 

Найрідніша мова 

                       М. Сингаївський 
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            РІДНА МОВА 
Спитай себе, дитино, хто ти є, 
І в серці обізветься рідна мова; 
І в голосі яснім ім’я твоє 
Просяє, наче зірка світанкова. 

З родинного гнізда, немов 
пташа, 
Ти полетиш, де світу 
далечизна, 
Та в рідній мові буде вся душа 
І вся твоя дорога, вся 
Вітчизна. 

У просторах, яким немає меж, 
Не згубишся, як на вітрах 
полова. 
Моря перелетиш і не впадеш, 
Допоки буде в серці рідна 
мова. 

                                                
                          Д. Павличко 
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Дорогі читачі! Українською мовою розмовляли наші 

діди та прадіди, а матері та бабусі співали колискові! 

Народ наш сміявся і плакав рідною мовою. Шануйте і 

любіть рідну мову, піклуйтеся про неї, захищайте, 

розкривайте для себе її велич й могутню силу. Збережіть 

її в усій чудовій красі для себе й наступних поколінь! 


