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панська, арабська, китайська, російська). Останнім часом до мовної по-

літики долучилася й Рада Європи, що ухвалила 5 листопада 1992 року 

«Європейську Хартію про місцеві мови та мовні меншини». Основною 

ідеєю хартії є «необхідність рішучих дій у захисті місцевих мов і мов 

меншин». 

Мовна політика України є досить розбіжною з мовним станови-

щем суспільства. Вона не забезпечує соціального престижу державної 

мови та реалізацію її суспільних функцій. Основна причина такого стану 

речей не тільки у відсутності дієвого державного механізму регулюван-

ня мовного питання. Нормалізації мовної ситуації в сучасній Україні за-

важає надмірна політизація мовного питання. А діючі нині в державі но-

рмативні положення не відповідають вимогам державотворення і лише 

породжують суперечки навколо мовного питання. Успіх відродження 

національних мов і культур, що пережили тривалий період пригнічення, 

залежить від поєднання двох чинників: колективної волі до незалежності 

і свідомих зусиль національної еліти. Солідарність суспільства формує 

передусім масове усвідомлення громадянами країни приналежності до 

єдиного мовно-культурного простору. Тому поширення в унітарній дер-

жаві однієї державної мови є запорукою її політичної стабільності. 

 

Русанова Л. 

НТУ «ХПІ» 

 

УКРАЇНСЬКА МОВА – ОДНА З НАЙМИЛОЗВУЧНІШИХ МОВ У 

СВІТІ 

 

Українська мова – національна мова українців. Належить до сло-

в'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї. Число мовців – близько 45 

млн., більшість яких живе в Україні. Поширена також у багатьох краї-

нах, де мешкають українці.  

Найдавніша згадка про українську мову датується 858 роком, а 

вперше українська мова була прирівняна до рівня літературної мови піс-

ля виходу у 1798 році першого видання «Енеїди», автором якої є Іван 

Котляревський. Саме його і вважають засновником нової української лі-

тературної мови.  

Українська мова відзначається особливою милозвучністю. Хоча, 

мабуть, ми, як носії української мови ніколи не замислювались над цим. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Слов'янські_мови
https://uk.wikipedia.org/wiki/Слов'янські_мови
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Причина цього – використання української мови як інструмента спілку-

вання в повсякденному житті.  

Кажуть, що причина мелодійності української мови пов`язана зі 

своїм високим рівнем вокалічності (багато голосних, а також сонорних і 

дзвінких приголосних). Крім того, українська має чимало так званих 

«засобів милозвучності» (чергування у-в, і-й, форми над-наді, під-піді, 

роз-розі, існування постфіксів -сь і -ся – прикладів десятки, якщо не сот-

ні). 

З філологічної точки зору в українській мові дуже багато губних 

звуків, через це вона дійсно є «мелодійною». Коли ми розмовляємо, 

майже всі звуки зосереджені біля губ. Звідси – дзвінкість.  

Про красу й приємність звучання української мови є більш ніж до-

статньо усних і писемних свідчень, у тому числі загальновідомих, і зви-

чайних іномовців, і видатних діячів, і фахівців, а з їхніх слів – і україн-

ців. Читаючи твори українських авторів можна побачити дуже багато 

красивих слів, мовних засобів та на слух вона є дуже приємною, якщо 

послухати, як розмовляють нею люди.  

Українська мова набула слави наймелодійнішої та наймилозвуч-

нішої мови саме завдяки творам Тараса Шевченка, а саме його віршам. 

Можна зауважити, що «Заповіт» був перекладений на 147 мов світу. В 

той час про українську мову дізналися інші країни, насамперед європей-

ські, адже конкурс проходив у Парижі в той час.  

Після цього в Україні з'явилася дуже велика кількість авторів, але 

не просто авторів, а з великої букви авторів, які відомі на весь світ. Ци-

ми авторами є Леся Українка, Іван Франко, Ліна Костенко та інші. 

Також варто відмітити, що в українській мові дуже багато лірич-

них пісень насичених мотивами українського фольклору. Наші пісні є 

дуже відомими та улюбленими не тільки в нашій країні, а й за кордоном. 

Українські пісні у виконанні таких виконавців як Ротару, Матвієнко, 

Яремчука є дуже популярними серед багатьох людей. В наших піснях 

можна побачити всю красу України, її мальовничу природу. Варто та-

кож відмітити наш гімн, зміст і слова якого, беруть за душу кожного па-

тріота.  

Отже, ми, як щирі українці, повинні розмовляти на цій прекрасній 

мові при будь-якій нагоді, адже вона одна з кращих, а ми є носіями цієї 

чудо-мови. 
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