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ІВАН ОГІЄНКО ПРО ЗНАЧЕННЯ МОВИ В ЖИТТІ НАРОДУ 

 
Все починається з мови. Вона наповнює колиску життя кожного з 

самого народження, адже найперше, що чує немовля – це голос, тобто 
чиясь мова. Мова відіграє важливу роль в умовах сучасного суспільства. 

Ще на початку ХХ століття цю проблему досліджував видатний 
український державний та церковний діяч, культуролог, історик церкви 
Іван Огієнко. Засновник і перший ректор Кам’янець-Подільського 
державного університету, міністр культів в уряді Директорії, один з 
ініціаторів відродження Української автокефальної православної церкви. 

У спадщині Івана Огієнка майже тисяча праць, більшість з яких 
присвячена проблемам національної культури. Серед найвизначніших – 
багатотомна «Наша літературна мова», в якій опрацьовано тисячі 
історичних і етнографічних джерел та літературних творів, «Історія 
українського друкарства», «Дохристиянські вірування українського 
народу», «Українська церква», «Візантія й Україна»та ін. 

У 1917–1918 рр. І. Огієнко читав у Київському університеті курси 
української мови та культури. На основі лекцій він видав книгу 
«Українська культура. Коротка історія культурного життя українського 
народу» (1918 р.), яку можна вважати першим підручником з історії 
української культури. У ній головний акцент зроблено на національній 
самобутності культури, виявленні визначальних тенденцій її розвитку. 

Найхарактернішими рисами, притаманними людині, є суспільна 
свідомість, суспільна трудова діяльність і мова. Слід зазначити, що жоден 
з цих компонентів не може існувати без інших двох. Іван Огієнко 
надзвичайного чітко та лапідарно висловив думку про те, що «мова – це не 
тільки простий символ розуміння, бо вона витворюється в певній культурі, 
в певній традиції. В такому разі мова – це найясніший вираз нашої психіки, 
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це найперша сторожа нашого психічного Я» [4]. Тому, саме мова, як 
невід’ємний атрибут нашого психічного світу, допомагає стати 
індивідуальністю, частиною соціуму. 

Бодай кожен із нас хоч раз помічав, що в будь-якій мові є крапля 
ментальності народу. В ній є те, що тече у крові кожної людини, те, що 
ніхто і ніколи не відбере – любов до своєї країни. Іван Огієнко, будучи 
непересічною особистістю, доводив, що мова – душа кожної 
національності, її святощі, її найцінніший скарб [4].  

«Слово як породіння Духа, безсмертне, й немає сили на його 
знищення» [1, с. 274]. Тим не менше Іван Огієнко переконує всіх свідомих 
громадян досконало знати й виконувати свої обов’язки щодо рідної мови, 
адже саме мова об’єднує братерський дух патріотів. Дійсно, слово може 
пройти крізь віки, вплинути на долю цілої нації, змінити курс в житті 
кожного. Воно наділене величезною силою, тому мова, як смислове 
об’єднання слів, є безсмертною. Допоки у людей є мова, вони мають 
майбутнє![3, с. 27]. 

Як державний діяч Іван Огієнко зазначає, що без добре виробленої 
рідної мови нема всенародної свідомості, нема нації, а без свідомості нації 
– нема державності, як найвищої громадської організації, в якій вона 
отримує найповнішу змогу свого всебічного розвитку й виявлення. Іван 
Огієнко стверджує, що «… Поки живе мова – житиме й народ, яко 
національність ... От чому мова завжди має таку велику вагу в 
національному рухові, от чому ставлять її на перше почесне місце серед 
головних наших питань» [2, с. 11]. 

Найголовніші індивідуальні ознаки народу – це його мова, 
література, мистецтво, пісні, усна творчість. Слід зазначити, що жодна 
ознака не може існувати без мови, адже вона є першоскладовою кожної, 
найважливішим компонентом. Мова – могутнє суспільне знаряддя, що 
формує людський потік в етнос, що утворює націю через збереження і 
передачу культури, традицій, суспільної самосвідомості певного мовного 
колективу. Саме мова є тією живою водою, яка воскрешає людство. 

Народ, що не створив собі соборної літературної мови, не може 
зватися свідомою нацією. Тому, Іван Огієнко у свої працях закликає 
широко використовувати літературну мову у всіх можливих сферах життя. 
Він, будучи далекоглядною людиною, ще століття тому акцентував свою 
увагу на значенні мови. 

Іван Огієнко наголошував у своїх роботах, що мова – невід’ємна 
складова кожного народу. Дійсно, період існування мови є 
прямопропорційним періоду існуванню усього народу.  

Отже, Іван Огієнко зазначив, що мова – це форма нашого життя, 
життя культурного й національного, це форма національного 
організування [4]. Мова є джерелом життя для громадянина будь-якої 
держави. Ми – непереможні, допоки мова у нашому серці, у наших думках 
та на наших вустах. Бережімо свою рідну мову! 
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ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ ВНЗ 

 
Турбота про здоров’я молодого покоління – є актуальною 

проблемою сучасного українського суспільства, яка включає сукупність 
взаємопов’язаних аспектів, що характеризують різні напрями, а саме: 
організацію професійної діяльності, заняття фізичними вправами, дозвілля, 
харчування, спорт та медичне обслуговування. Однією зі складових цієї 
сукупності є організація фізичного виховання студентської молоді з 
вадами здоров’я [5]. 

В основі навчально-виховного процесу у вищій навчальній школі 
лежить комплексний, системний характер утворення, виховання й 
професійної підготовці спеціалістів. Значну роль у формуванні фізичного 
здоров’я студентської молоді відіграють соціально-гігієнічні умови життя: 
оптимальне фізичне й психоемоційне навантаження, раціональний режим 
харчування, роботи, навчання та відпочинку. Сприятливі побутові умови, 
екологічний і соціальний комфорт, що виключає шкідливі звички та 
колективні форми спілкування істотно підвищують рівень загальної і 
гігієнічної культури студентів [1; 5, с. 144–145]. 

Заняття фізичною культурою та спортом мають велике значення у 
формуванні здорового способу життя, духовного та фізичного розвитку 
студентської молоді, адже заняття фізичними вправами зміцнюють 
здоров’я, підвищують нервово-психічну стійкість до емоційних стресів, 
підтримують фізичну і розумову працездатність.  

Враховуючи зниження рівня життя, погіршення екологічних умов, 
скорочення медичних і соціальних державних програм на перший план 
висуваються проблеми фізичного здоров’я сучасної молоді. У загальному 
комплексі умов, які визначають рівень здоров’я сучасного студентства, 
першочергового значення набуває їхній здоровий спосіб життя [2, с. 58; 4].  

Спосіб життя сучасної молоді призводить до погіршення стану 
здоров’я та зниження загальної фізичної активності. Зниження рівня 
здоров’я і фізичної працездатності у студентської молоді є наслідком 
значного психоемоційного навантаження, порушень гігієнічного режиму 
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