
ДИСТАНЦІЙНИЙ  ТИЖДЕНЬ  УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

«ЯК ПАРОСТЬ ВИНОГРАДНОЇ  ЛОЗИ…» 

 

МУДРІСТЬ  ВІКІВ 

Людина , яка втратила свою мову – неповноцінна, вона другорядна у 
порівнянні з носієм рідної мови ( П. Мовчан) 

Найбільше і найдорожче добро в кожного народу – це його мова, ота  жива 
схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє 
життя, і свої сподівання, розум, досвід почувань ( Панас Мирний) 

Хто не любить своєї рідної мови, солодких  святих звуків свого дитинства,  
не заслуговує на ім я людини (Й-Г Гердер) 

Мова  - це великий дар природи… Це великий скарб, який завжди  треба 
шанувати,  берегти і розумно збагачувати, не завдаючи йому ніякої шкоди  (К. 
Крапива) 

Народ, що не усвідомлює значення рідної мови для свого вищого духовного 
життя і сам її відкидає й відрікається, чинить над собою  самовбивство (П. 
Шафарик) 
 

ДЕНЬ ПЕРШИЙ 

ДЕНЬ ПИСЕМНОСТІ 

Українська мова входить до групи найбільш розвинених і досконалих мов 
світу. А для того , щоб ми  знали і не забували своєї  рідної мови, щоб підвищували 
її значимість для майбутнього, наш національний календар поповнився ще однією 
важливою датою для кожного справжнього українця – 9 листопада.  

Це наймолодше державне свято було проголошено 6 листопада 1997 року 
Президентом України Леонідом Кучмою за підтримки ініціативи громадських 
організацій та з урахуванням важливої ролі нашої мови. В Указі було зазначено: 
«Установити в Україні День української писемності та мови, який відзначати 
щорічно  9 листопада в День пам’яті Преподобного Нестора Літописця».  

Ми живемо на чудовій , багатій, мальовничій українській землі, на славній 
Україні. Тут  жили наші діди й прадіди, тут живуть наші батьки, тут корінь нашого 
роду українського, що сягає сивої давнини. 

День української писемності і мови гуртує нас всіх, адже кожен народ 
відбувся тоді, коли усвідомив себе у рідному слові. 
 



 

У СВІТІ  ЦІКАВОГО 

ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ 
Кожна епоха приносить людству свої винаходи. Найбільшим здобутком 

людства було письмо. Виникнення письма має  важливе значення в історії кожного 
народу. 

ХХІ століття – надзвичайно бурхливий час. Нещадне колесо історії крутиться 
з  особливою швидкістю. І головне для нас, щоб людина в цій  круговерті не 
втратила себе, своїх коренів та надбань минулих поколінь. З всим цим нас єднає 
рідна мова, бо саме вона  і є тим місточком, який пов’язує минуле з сьогоденням. 

Тривалий час побутувала думка, що наша писемність  з’явилася лише після 
хрещення Русі, коли  з Візантії та Болгарії було привезено  богослужбові книги. 
Проте в багатьох місцях, де селилися наші пращури, особливо в Північному 
Причорномор’ї, археологи не раз знаходили на кам’яних плитах, надгробках, 
амфорах таємничі знаки. 

Спроби якимось чином залишити на землі слід свої думок, переживань, 
заповітів наші предки робили ще багато тисячоліть тому. Так виникло письмо – 
система умовних знаків і символів, які закріплювалися на певному матеріалі: 
глиняній чи дерев’яній дошці, камені, папірусі, тканині тощо. Найдавнішими і 
найпростішими  писемними знаками були різноманітні позначки-рахівнички, поява 
яких спонукалася  потребами повсякденного життя – необхідністю фіксації , 
наприклад, забитих тварин, обміняних шкур. Наступним попередником простих 
форм символів-знаків – літер, ієрогліфів, слів – стало так зване картинне письмо 
або малюнкове. Пізніше певні малюнки стали символізувати окремі слова і 
поняття.  Так виникло ідеографічне письмо. Згодом воно видозмінювалося – 
окремий значок став характеризувати окремі літери, а ті, відповідно, –  окремі 
звуки мови. Це поклало початок фонетичному письму, а відтак і азбукам. 

Прообразом перших рукописних книг можна вважати ті тексти, що писалися  
на кам’яних скелях у пустелях, у печерах, на стінах палаців, окремих великих 
плитах. Першокниги народжувалися також на табличках з випаленої глини, 
висушених пальмових листях, черепаших панцирах, папірусі, пергаменті, 
кольорових плетінках чи шнурках і навіть на кістках тварин. Творці книг 
найбільше використовували папірус, що тривало аж до ХІІ століття, поки його 
остаточно не витіснив звичайний папір. 

Аргументами щодо існування на українських теренах рукописної , а отже, 
книго творчої справи задовго до запровадження князем Володимиром 
християнства нині виступають : 



 Піктографічні тексти в печерах і гротах святилища «Кам’яна могила»; 

 «Велесова книга»; 

 Давні книги, показані місіонеру Кирилу в Херсонесі 860 року; 

 Реконструйована рукописна пам’ятка ІХ століття «Літопис Аскольда». 

 Давні київські літописи донесли сучасникам цікаві свідчення особливо 
шанобливого ставлення навіть побожного наших пращурів до книги. 

 
                      НЕСТОР   ЛІТОПИСЕЦЬ 

Нестор Літописець народився у Києві приблизно  між 1040 – 1056 роками. 
Він прийшов до Києво-Печерської лаври   17-літнім юнаком і  назавжди залишився 
там, щоб стати не тільки монахом, а й батьком української історії. Він присвятив 
своє життя  виконанню заповідей  Бога – творця  та праці написання книг про 
історію Київської Русі. 

У Києво-Печерському монастирі було багато чоловіків високого розуму, які 
були взірцями духовного вдосконалення. Тут панувала повага і злагода. У цей час  
Нестор написав «Житіє  Феодосія Печерського» і «Чтєніє про Бориса і Гліба». 
Коли йому виповнилося 40 років . а саме у  1110 році, він взявся за написання  
літописного звіту, щоб розповісти нащадкам звідки пішла земля руська. Для цього 
він вирушив до Володимира - Волинського  монастиря.  

Працював з  Волинськими літописами, сказаннями, монастирськими 
записами. Записав цікаві історії старців, воїнів, мандрівників. Результатом  такої 
20-річної праці стала книга  «Повість минулих літ». Для тих часів це була 
титанічна праця, автором якої була освічена людина, що віддала своє життя   
улюбленій книжковій  справі. Упокоївся Нестор в 1113 році. Преподобний Нестор 
належить до  найосвіченіших людей Київської Русі кінця ХІ – початку ХІІ століття. 
Окрім  богословських знань, мав виняткові здібності до історії та літератури, 
досконало володів грецькою мовою. Завдяки Нестору  нам відкриваються 
немеркнучі  славні сторінки минулого, аби  підтримувати й надихати  наступні 
покоління на благородні справи, спонукати до пошуку істини. 
 

Мудрі вислови Нестора Літописця 
 

 Любов страху не має 

 Ті, що шукають премудрість – знайдуть 

 Книги подібні рікам, що тамують спрагу цілого світу,- це джерела мудрості 

 З книжних слів набираємося мудрості й стриманості 

 Від гріховного кореня поганий плід буває 



 Людина, покуштувавши спочатку солодощів, потім не захоче гіркого 
приймати 

 Сріблом і золотом не знайду дружини, а з дружиною здобуду і срібло , і 
золото. 

 Книги – бездонна глибина, ми ними  в печалі втішаємося, вони – узда для 
тіла і душі. 

 

 

ДЕНЬ ДРУГИЙ 
 

ДЕНЬ ПОЕЗІЇ 
 

Як гул століть, як шум віків, 
Як бурі подих,- рідна мова. 

Вишневих ніжних пелюстків, 
Сурма походу світанкова. 
Неволі стогін, волі спів, 

Життя духовного основа. 
Цареві блазнем і кати, 

Раби на розум і на вдачу, 
В ярмо хотіли запрягти 
Її, як дух степів, гарячу, 
І, осліпити, й повести 

На чорні торжища , незрячу. 
Хотіли вирвати язик, 

Хотіли ноги поламати, 
Топтали під шалений крик, 
В’язнили , кидали за грати. 

Зробить калікою з калік, 
Тебе хотіли , рідна мати. 

Ти вся порубана  була 
Як Федір у степу Безрідний, 

І волочила два крила 
Під царських маршів тупіт грізний,- 

Але свій дух велично гідний 
Як житнє зерно берегла. 

…Мужай, прекрасна наша мово, 
Серед прекрасних мов, 



Живи народу вільне слово, 
Над прахом  царських корогов, 

Цвіти над нами веселково 
Як мир, як щастя , як любов! 

М. Рильський 
 

 

На всі багатства і припливи мод, 
Шануймо мову серцем і вустами. 

Народ без мови – це вже  не народ. 
Без мови всі б ми сиротами стали. 

Ідуть гріхи, за ними і борги. 
Від них - не шукаймо броду. 

Шануймо мову  над усі борги, 
Якщо ми хочем зватися народом. 

О. Софієнко 
 
 

О рідне слово, хто без тебе я? 
Осміяний  людьми кретин – стиляга, 

Мертвяк, оброслий плиттям саркофага, 
Прах, купа жалюгідного рам я. 
Моя ти – пісня, сила і відвага, 

Моє ти людське й мамине ім. я. 
Тобою палахтить  душа моя, 

Втишається  тобою серця спрага. 
Тебе у спадок віддали мені 

Мої батьки і предки невідомі, 
Що гинули за тебе у вогні. 

Так не засни в запиленому томі, 
В наткнутій коленкоровій труні – 
Живи в моїм і правнуковім домі 

Д. Павличко 
 

Слово, пісня, дума кобзарева, 
Ви – окраса й суть мого життя! 

Ніби долю родового древа , 
Пронесу вас крізь терни життя. 



Рідним словом земляків стрічаю, 
З ним щодень мужнію і  росту, 
З творчості народної черпаю 

Мудрість предків, їх любов святу. 
До землі і щедрості зернини, 
Що нуртує в стиглім колоску. 

Непорочність збережу  дитинну, 
Мови рідної відстою чистоту. 

Нам плекати скарб одвічний – мову 
На шляхах оновлень і борні! 
Українське розмаїте слово 
Дала мати з молоком мені 

Г. Шанько 

НА  ДОЗВІЛЛІ 
Прочитай будь-яку поезію про мову 
Напиши свою поезію про історію української мови 
 
 

ДЕНЬ ТРЕТІЙ 
 

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
За генеалогічною класифікацією українська мова належить до 

індоєвропейської сім’ї. До неї належить  кілька груп мов: слов’янська, романська, 
германська, балтійська, індійська, іранська, грецька та ін. Слов’янська група мов 
складається з трьох груп: східнослов’янська,  західнослов’янська, 
південнослов’янська. Українська мова належить до  східнослов’янської групи.  

Усі слов’янські мови мають одне джерело: праслов’янську  основу, яка 
існувала з середини ІІІ тисячоліття до нашої ери до У століття нашої ери. З 
перетворенням  і формуванням слов’янських племен в окремі народності 
сформувалися й усі слов’янські мови. Кожна із цих мов зберегла багато спільних 
рис. Українська мова є спадкоємницею мов ще тих слов’янських племен, які 
населяли нашу  територію в сиву давнину : древляни, поляни, сіверяни, сіверці 
тощо. 

У ХІХ столітті українські землі були поділені між  Російською і 
Австроугорською імперіями. У Російській  імперії влада переслідувала 
інакодумців. Цензурні обмеження посилились у 1863 році з появою Валуєвського 
циркуляра. Таємне розпорядження забороняло українські релігійні й освітні 
видання. Кульмінацією переслідувань був Емський указ 1876 року, виданий  



імператором Олександром ІІ. Він забороняв видання  українських книг, переклади 
українською мовою, улаштовувати концерти з українськими піснями тощо.  

Період історії України з 1917 року не  був однозначним. Проголошена 
політика національних мов і культур не була послідовною. Українська мова як 
близькоспоріднена з російською зазнавала особливо інтенсивного витіснення зі 
сфери суспільного життя, що стало небезпечним для  її повноцінного життя. 

Гарантією успішного розвитку української мови, повнокровного її життя 
може бути тільки справжня державність  українського народу. 

 
ВИЯВЛЯЄМО ТВОРЧІ ЗДІБНОСТІ 

Напишіть реферат на тему : «Видатні українські мовознавці» 
Підготуйте презентацію на одну з тем : 

 Видатні митці слова 

 Етапи становлення  і розвитку української мови 

 Б. Грінченко і українське слово 

ДОСЛІДЖУЄМО САМОСТІЙНО 

1. Чи завжди український народ мав право говорити українською мовою? 
2. Які вам відомі заборони української мови ? 

 
 

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТИЙ 
 

ДЕНЬ КРАСИ І МИЛОЗВУЧНОСТІ МОВИ 
 

ВИЯВЛЯЄМО ТВОРЧІ ЗДІБНОСТІ 
 Опиши словами рідної мови осінній  день, використавши  найрізноманітніші 

тропи ( епітети, порівняння, метафори  тощо). 

МИСТЕЦЬКИЙ  ДІАЛОГ 

Поділись з нами цікавими фактами із життя своїх друзів, знайомих про 
випробування мовою. 

 
ДИСКУСІЙНИЙ  КЛУБ 

Запрошуємо вас до дискусії :  

 Яку мову треба захищати в Україні? 
 
 



 
 

ДЕНЬ П ‘ЯТИЙ 
 

МОВА У ТВОЄМУ ЖИТТІ 
 
ПЕРЕВІРЯЄМО СВОЇ ЗНАННЯ 
1.Утворіть нові складні слова від даних слів: 
               Широко, коротко, рівно, сонце, хліб, буря. 
 2.Доберіть синоніми до іншомовних слів: 
           Гіпотеза, дебати, домінувати, екстрений , інновація 
3. Пригадайте кілька складних іменників, до  яких входять дієслова наказового 

способу 
4. Назвіть 5 слів з подвійним префіксом ПРА- 
5. Чим, на вашу думку, відрізняються слова : дружний і дружній 
6. Як ви розумієте слова : білет і квиток 
7. Від поданих іменників утворіть присвійні прикметники : Лука, Ольга, Софія, 

батько, Параска, Кость, Андрій, Боруля 
8. Із поданих іменників випишіть ті , що не належать до жодної з відмін: добродій, 

директор, Міліметр, штани, наснага, насіння , журі, особистість, поні, постать, 
пюре, обценьки, ножиці. 

9. У якому відмінку повинен стояти іменник після слів: тисяча, мільйон – тисяча 
(житель), мільйон (тонна). 

 

У СВІТІ ЦІКАВОЇ ГРАМАТИКИ 
1.Що означає вислів «Ведмежа послуга»? 
2.Розкажіть про історію фразеологічного сполучення «Голуб миру» 
3.Поясніть  появу вислову «Людина у футлярі» 
4.Які префікси змушують зробити щось особливо, старанно 
5.Які префікси припиняють ту чи іншу дію? 
6.Чи може суфікс заховатися у слові? 
 
ЦІКАВА МОРФОЛОГІЯ 
1.Знайдіть зайве слово : 
А) Івась, Михась, мазь, карась; 
Б) деталь, медаль,  кришталь, педаль; 
В) матері, лікарі, журі, кухарі; 
 



ЯК ВИ ЗНАЄТЕ ЗАЙМЕННИКИ 
1. Які два займенники заважають автотранспорту? 
2. Які займенники найчистіші? 
3. Який займенник у спорті може задовольнити суперників, але розчарувати 

уболівальників? 
4. Які два числівники можуть вживатися в ролі неозначеного та означального 

займенників? 
 

ДОСЛІДЖУЄМО  САМОСТІЙНО 

1. Запиши цитати з художніх творів про свою професію 
2. Уклади словничок термінів щодо своєї професії 

 
ДИСКУСІЙНИЙ   КЛУБ 
Приєднайся до дискусії на тему: 
« Українська мова  об’єднує чи ні українське суспільство?» 
 
 
 


