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державних і комунальних навчальних закладів, сфері обслуговування, культурі, 

засобах масової інформації. 

Утвердження й розвиток української мови є пріоритетом державної 

мовної політики, головне завдання якої – унеможливлювати перетворення 

України із суверенної національної держави на денаціоналізований 

географічний простір. Отже, спроби запровадження офіційної багатомовності 

на національному або регіональному рівнях усупереч Конституції України й 

установленій конституційній процедурі можуть кваліфікуватися тільки як дії, 

спрямовані на мовне розколювання країни, розпалювання міжетнічної 

ворожнечі, порушення конституційного ладу й державної єдності України. Суть 

заходів держави на підтримку української мови полягає не в її насильницькому 

нав’язуванні, а в тому, щоб надати громадянам України, які раніше були 

позбавлені свободи вибору, можливість вільно опанувати мову батьків і (або) 

свідомо вивчити мову свого громадянства з урахуванням перспектив, які 

відкриває її знання для самовдосконалення, самореалізації та 

повномасштабного здійснення конституційних прав. 

Здійснення державної мовної політики забезпечено системою органів, 

серед яких – Національна рада з мовної політики, департамент із мовної 

політики Міністерства юстиції України, Національна комісія з питань 

правопису та мовних норм Національної академії наук України, Національна 

рада з питань радіо та телебачення. 

Слід відзначити, що сьогодні Україна є прикладом для інших колишніх 

радянських республік, оскільки тут наявна толерантність у мовних питаннях: 

можна звернутися із запитанням на вулиці, отримати відповідь іншою мовою, і 

в більшості випадків ніхто не почуватиметься ображеним. Асиметрична 

українсько-російська двомовність, типова для багатьох регіонів України, не 

призводить до дискримінації відповідної меншини.  

 

Дегтярьова І. 

НТУ «ХПІ» 

МОВА ТА ПИСЕМНІСТЬ У ЦІКАВИХ ФАКТАХ 

Мова відіграє важливу роль не лише у житті кожної людини. Вчені давно 

дійшли висновку, що найкращі рослинні продукти для людини – ті, які виросли 

у її країні. Таку їжу людський організм засвоює значно краще, ніж закордонну. 

Те саме можна сказати й про мову. Серед науковців побутує думка, що мова, 

якою розмовляє людина, визначає спосіб її мислення, впливає на манери, 

поведінку та навіть зовнішність! Вам, певно, доводилося помічати, що людина, 

яка довгий час живе поза межами Батьківщини, стає зовсім не схожою на себе. 

Необхідно відмітити найпритаманніші та найцікавіші факти української мови. 

Українська мова є однією з найпоширеніших мов в світі і за кількістю 

носіїв займає 26-те місце. Також вона є другою за поширеністю серед мов 

слов’янського походження після російської мови. На території України більше 
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32 мільйонів осіб спілкуються українською мовою. Ще близько 4,2 млн. 

українців проживають в Російській Федерації і також знають українську мову.  

Цікавим фактом є те, що вона входить до трійки найкрасивіших мов в 

світі. На мовних конкурсах в Італії та Франції її визнавали другою за 

мелодійністю мовою світу. 1880 року в Одесі вийшла унікальна наукова 

розвідка польського і російського філолога Михайла Красуського «Древность 

малороссийского языка», де українська мова розглядається як праматір народів 

Індії та Європи. 

Найбільш вживаною літерою в українському алфавіті є літера «п». Також 

на цю літеру починається найбільша кількість слів. Тоді ж як найрідше 

вживаною літерою українського алфавіту є «ф». В українській мові слова, які 

починається з цієї літери, в більшості випадків запозичені з інших мов. 

Згідно з «Коротким словником синонімів української мови», у якому 

розроблено 4 279 синонімічних рядів, найбільшу кількість синонімів має слово 

«бити» – 45. 

В українській мові є лише два семибуквених паліндроми: «ротатор» і 

«тартрат». А до найдовших фраз паліндромів належать «Я несу гусеня» та 

«Аргентина манить негра».  

У «Частотному словнику сучасної української художньої прози» 

опрацьовано 25 книжок 22 письменників і зафіксовано 33 391 різне слово 

загальної лексики.Найбільше перекладений літературний твір – «Заповіт» 

Т.Г.Шевченка. Його перекладали на 147 мов народів світу. 

По 32 літери мають скорочення Головел-ватормлинкомплектпостач та 

Головпівнічсхіднафтовидобуток. Серед скорочених назв українських установ – 

Укрголовметалургвуглекомплект – 29 літер. Так скорочено називається 

Головне управління комплектування приладами, устаткуванням, кабельними та 

іншими виробами підприємств, що будуються і реконструюються, чорної, 

кольорової металургії і вугільної промисловості Державного Комітету з 

матеріально-технічного постачання. 

Найбільшу кількість значень має абревіатура ПК. Це палац культури, 

паровий кран, передній край, перфокарта, Петербурзький комітет та 

інші.Словником скорочень української мови усього зафіксовано 22 значення. 

Таким чином, ми бачимо, що українська мова має багато цікавих фактів, 

які роблять її милозвучною, різноманітною, цікавою для вивчення не тільки 

українцями а й іноземцями. 

 

Журавльова Т. 

НТУ «ХПІ» 

СУРЖИК ТА ЙОГО ВПЛИВ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ 

Українська мова впродовж багатьох століть була поставлена в такіумови, 

що можна тільки дивуватися, як вона вижила і збереглася взагалі.Не дивно, 

щокількасотрічне приниження українськоїмови і водночас насаджування іншої, 

тобто російської, не могло не позначитися на усному (в першу чергу) та 


