
позицію самого письменника, указують на індивідуальні особливості 
його художнього мислення. 

 
Сумська І. 

НТУ «ХПІ» 
 

БАГАТСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
 

Мова – одне з чудес, за допомогою якого люди передають 
найтонші відтінки думок і почуттів. Вона віддзеркалює душу народу, 
його історію. 

Українська мова, на мою думку, є однією з найбагатших мов 
сучасності. Талановиті українські письменники оспівували красу й ба-
гатство рідної мови. У кожному художньому творі ми знаходимо золоті 
зерна добра, барвистої краси мови. Мова народу – показнник його 
свідомості. Вона дзвінкова криниця на середохресній дорозі нашої 
свідомості. Її джерела б’ють десь від магми, тому й вогняна така. Читаю 
літературні твори й бачу всю історію рідного краю, осмислюю всі 
історичні віхи. У нашій мові одухотворюється весь народ, уся 
Батьківщина. І хоча тепер нелегкі часи для простого люду, держава не 
завжди стоїть на його захисті, однак продовжує лунати рідна пісня, зву-
чать рідні серцю мелодії. Усе це можна назвати духовністю. 

А мова наша дуже багата. Нею можна висловити найскладніші 
думки, найтонші почуття й переживання, передати враження про поба-
чене, почуте, прочитане. Український поет Володимир Сосюра закли-
кав:  

Любіть Україну у сні й наяву,  
Вишневу свою Україну, 
Красу її вічно живу і нову, 
І мову її солов'їну.., 

оспівуючи не тільки Україну, а й мову її народу!  
Коли йдеться про походження української мови, переважна біль-

шість зацікавлених сприймає цю проблему як питання про походження 
сучасної української літературної мови. Проте слід пам’ятати, що наці-
ональна мова складається з двох самостійних гілок: спільної для всієї 
нації літературної мови, відшліфованої майстрами художнього слова, і 
мови народної, яка досить відмінна в різних діалектах. Хотілося б звер-
нути увагу на діалекти української мови. Діалектизми поширені на всій 
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території нашої держави. Бувають випадки, коли мешканці різних регі-
онів не в змозі зрозуміти один одного. Це не завжди позитивно впливає 
на населення, проте такою різноманітністю можна пишатися.  

Із сивої глибини віків бере початок наша мова. Шлях її розвитку – 
це тернистий шлях боротьби. Багато, дуже багато жорстоких літ пере-
жила наша рідна, наша невмируща мова, мужньо витерпівши наругу. 
Розмаїте і щедре наше українське слово. Мабуть, не всім відомо, що на 
міжнародному конкурсі в Парижі 1934 р. за барвистістю наша мова 
посіла друге місце. 

Про українську мову ій українське слово можна говорити нескін-
ченно довго. Століттями гнана й переслідувана, вона все ж існувала в 
піснях і думах, казках і переказах, гострилася й виточувалася в перека-
зах і прислів’ях, бо вона прекрасна, співуча та сильна! Вона буде жити 
вічно! 

 
Терещенко О. 
НТУ «ХПІ» 

 
УКРАЇНСЬКА МОВА У СВІТІ 

 
Мова – обличчя кожного народу. Саме українська мова є 

ідентифікатором українця не тільки в очах іноземців, а й в очах 
співвітчизників, в очах самого себе, нею користуються понад 50 млн. 
осіб у світі. Наша мова, багата, тендітна й милозвучна, прищеплює осо-
бисто мені миролюбство та внутрішній спокій. Вона ввібрала в себе все 
найкраще, найніжніше, найвеличніше, наймудріше, найблагородніше, 
найпоетичніше й найболючіше – перший крик немовляти, яким воно 
сповістило про свою появу на світ, й останній зойк прощання людини зі 
світом, дзвінкий сміх щасливої дитини й зворушливий плач сироти, 
блакить високого неба й золото пшеничних ланів.  

Для українців рідною є мова нашої нації, мова предків, яка 
пов’язує нас між собою й із попередніми поколіннями, їхніми духовни-
ми надбаннями. Згадаймо слова В. Сосюри: «Без мови рідної, юначе, й 
народу нашого нема». Рівень розвитку рідної мови є джерелом духовно-
го розвитку народу. 

Якими побачать українців інші народи, залежить від самих 
українців. Ми хочемо бути багатомовними й освіченими, хочемо, щоб 
про нас знав увесь світ. Для цього ми маємо запалати любов’ю 
передусім до рідної мови як до найсвятішого скарбу нашої нації. 
Українська мова належить до найбагатших і найрозвиненіших мов 


