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21 лютого представники всіх націй і народностей можуть відзначати

Міжнародний день рідної мови. Це свято було проголошене на Генеральній

конференції ЮНЕСКО, яка відбулася 17 листопада 1999 року.



Погиба, Л. Г.

Українська мова фахового спрямування [Текст] : 

підручник : [затв. МОН України як підручник для студ. 

ВНЗ] / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко. -

К. : Кондор, 2013. - 348, [1] c. : табл. - Бібліогр. в тексті.



Сьогодні наше свято – це свято української мови та писемності. З часу винайдення

писемності фактично почався період документальної історії людства, тому стало

можливим не тільки передавати мовну інформацію на відстані, але й закріпити її в

часі.

Довідник з культури мови [Текст] : рек. МОН України

/ С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, Г. М. Сологуб [та ін.] ; 

за ред. С. Я. Єрмоленко. – К. : Вища школа,  2005. –

397, [3] c. – Авт. зазначено на звороті тит. арк.



Мова - це не просто спосiб спiлкування, а щось бiльш значуще. Мова - це всi

глибиннi пласти духовного життя народу, його iсторична пам'ять, найцiннiше

надбання вiкiв, мова - це ще й музика, мелодика, фарби, буття, сучасна,

художня, iнтелектуальна i мисленнєва дiяльнiсть народу.

Олесь Гончар



«О, мово ти як дивная сопілка, 

То звеселяєш, то хвилюєш нас.

Тобі вклонялись Леся Українка

Й благословенний батько наш Тарас

Від інших мов вона не гірша,

Для українців – наймиліша,

Пісенна, ніжна і дзвінка

Мова Шевченка і Франка.»



Велична, щедра і прекрасна мова!

Прозора й чиста, як гірська вода.

Це України мова барвінкова

Така багата й вічно молода.

Климова, К. Я.

Основи культури і техніки мовлення [Текст] : 

рек. МОН України як навч. посібник для студ. 

ВНЗ / К. Я. Климова. – 2-е вид., випр. і допов. –

К. : Ліра - К, 2007. – 238, [1] c. : табл. – Бібліогр. 

в тексті.



Як парость виноградної 

лози,

Плекайте мову.

Пильно й ненастанно

Політь бур'ян.

Чистіша від сльози

Вона хай буде.

Вірно і слухняно

Нехай вона щоразу 

служить вам,

Хоч і живе своїм живим 

життям.

Максим Рильський



Бацевич, Ф. С.

Філософія мови [Текст] : підручник для студентів ВНЗ 

/ Ф.С. Бацевич ; МОН України. – К. : Академія, 2008. –

239, [1] c. – (Альма - матер). – Бібліогр. с. 230-239.

Усе наше життя пов’язане з мовою. Ми шукаємо найточнішого вираження думок

або почуттів у словах. Тому потрібно постійно дбати про наше слово, оберігати

його коріння, леліяти його цвіт. Тоді наша мова буде багатою і співучою, сповненою

музики й чарівності, життєвої правди й поетичності.



Мова народу... Вона як дві краплини води схожа на характер людей, які

нею розмовляють. А наша рідна українська мова лірична і неповторна,

поетична і спокійна, лагідна і мелодійна, як і сам співочий народ —

добрий, лагідний, миролюбний і працьовитий.



Максименко, В. Ф.

Сучасна ділова українська мова [Текст] : підруч. для ВНЗ 

/ В. Ф. Максименко ; [рец. В. Н. Каразіна, В. С. Калашник]. –

Х. : Торсінг плюс, 2007. – 444, [4] с. – Бібліогр.: с.438- 440. 

Мова — втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любімо її,

вивчаймо її, розвиваймо її! Борімося за красу мови, за правильність мови, за

приступність мови, за багатство мови...

Максим Рильський



Рідна мова – це мова, що першою засвоюється дитиною і залишається зрозумілою

на все життя. Рідною прийнято вважати мову нації, мову предків, яка пов’язує

людину з її народом, з попередніми поколіннями, їхніми духовними надбаннями.

Куранова, С. І.

Основи психолінгвістики [Текст] : навч. посібник / С. І. Куранова. -

К. : Академія, 2012. - 206, [1] c. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 203-206.



Семенюк, О. А.

Основи теорії мовної комунікації [Текст] : навчальний посібник

/ О. А. Семенюк, В. Ю. Паращук. – К. : Академвидав, 2010. – 237, 

[2] с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 233-237.

Дивуєшся дорогоцінності мови нашої: в ній що не звук, то подарунок, все

крупно, зернисто, як самі перла.

Микола Гоголь

Бондар, О. І.

Сучасна українська мова [Текст] : навч. посібник / 

О. І. Бондар, Ю. О. Карпенко, М. Л. Микитин-Дружинець. -

К. : Академія, 2006. - 368 с. - (Альма Матер). - Зміст: 

Фонетика ; Фонологія ; Орфоепія. Графіка ; Орфографія ; 

Лексикологія. Лексикографія.



Мово моя, ти для мене криниця,

Я навіки з тобою, допоки я є.

П’ю з твого джерела і не можу напиться,

Ти для мене любов і натхнення моє.

Ти і казка, і пісня чудова лірична.

Ти і дума, і правда, і мрія людська.

Неповторна і щира, ласкава й музична,

Українському серденьку завжди близька.

Ніби мати, така дорога і єдина.

Ніби Всесвіт — велика й велична для нас.

Ми з тобою — народ і велика родина!

І тебе берегти саме час, саме час!



Гриценко, Т. Б.

Українська мова за професійним спрямуванням [Текст] : 

навч. посіб. : рек. МОН України для студ. ВНЗ / Т. Б. Гриценко. 

– К. : Центр учбової літератури, 2010. – 623, [1] с.

Слова росли із грунту, мов жита. Добірним

зерном колосилась мова. Вона як хліб. Вона

мені свята.

Ліна Костенко



Мова народу — це не тільки засіб спілкування між людьми однієї нації, це

набагато більше. Це і рідний край, безмежні простори полів і лісів, глибоководні

ріки, чарівні озера і теплі моря, родинні зв’язки, спільні уподобання і думи народу,

мрії людей і сподівання, культура і своя задушевна пісня, якої ні в кого більше

такої немає. Це спільна радість і спільне горе, схожі долі, це все те, що

виливається у рідне слово, однаково доступне для всіх. Рідна мова... У ній душа

народу, його сила і слабкість, його неповторність і єдність. Мова народу... Вона як

дві краплини води схожа на характер людей, які нею розмовляють. А наша рідна

українська мова лірична і неповторна, поетична і спокійна, лагідна і мелодійна,

як і сам співочий народ — добрий, лагідний, миролюбний і працьовитий.



Мозговий, В. І.

Українська мова у професійному спілкуванні 

[Текст] : модульний курс : рек. МОН України як навч

посіб. для студ. ВНЗ / В. І. Мозговий ; МОН України. 

- 4-те вид., стереотипне. - К. : Центр учбової 

літератури, 2010. - 591, [1] с. - Бібліогр.: с. 590-591.



Рідну мову слід оберігати як своє майбутнє, пам'ятаючи про першозначення її,

як безсмертя українського духу, її рятівну, очищаючу, цілющу, відроджуючи

властивість. Античні мудреці казали: "Говори - і я тебе побачу". Якими

побачить українців світ - залежить від самих українців. Ми хочемо бути

багатомовними та багатознаючими, хочемо належати людству. Хочемо бути в

його розумі не мертвою, а сяючою клітиною, а для цього маємо засвітитися

любов'ю до рідної мови.

Любімо свою рідну мову, оскільки з нею наше майбутнє і майбутнє України!



Васенко, Л. А.

Фахова українська мова [Текст] : [навч. посіб.] : рек. 

МОН України / Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський, 

О. М. Кримець ; МОН України, Нац. техніч. ун-т, 

Харківський політехнічний ін-т. - К. : Центр учбової 

літ-ри, 2008. - 270, [2] с. - Бібліогр. с.264 -271.



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, це найперша сторожа нашого психічного я... І поки живе мова –

житиме й народ, як національність... От чому мова завжди має таку велику

вагу в національному рухові, от чому ставлять її на перше почесне місце серед

головних наших питань.



Основи перекладознавства [Текст] : навчальний посібник : 

[для студ. спец. "Українсько- російський переклад"] / [за ред. 

А. Є. Нямцу : укл.: А.Є. Нямцу, О. І. Дащенко, М. І. Гураль, 

Т. В. Сорвілова та ін.]; МОН України. Чернівецький нац. 

ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Рута, 2008. - 310, [2] с.



9 листопада у день вшанування пам’яті Преподобного Нестора-літописця наша

держава відзначає День української державності та мови, свято, яке гуртує усіх

нас – на шляху відродження духовності, зміцнення державності, формування

громадянського світогляду. Кожен народ відбувся тоді, коли усвідомив себе у

рідному слові.



А Вкраїни мова —

Мов те сонце дзвінкотюче,

Мов те золото блискуче,

Вся і давність, і обнова —

Українська мова.

Павло Тичина

Збірник текстів з історії української мови [Текст] / [уклад. Денисюк В. В., 

Зелінська О. Ю. ; рец. Мосенкіс Ю. Л., Тищенко Т. М.]. - Умань : [Софія], 

2007. - 416 с. : іл. - Бібліогр.: с. 404-407.



Мова — духовне багатство народу 




