
Я ЛЮБЛЮ УКРАЇНСЬКУ МОВУ 

 

9 листопада в актовому залі 

коледжу студентами літературно-

мистецької студії «Любисток» 

(керівник С. М. Долінговська) та 

літературної студії «Пролісок» 

(керівник І. М. Клименко) було 

проведено літературно-музичну 

композицію «Я люблю 

українську мову», присвячену Дню української писемності та мови.  

Це свято було встановлено Указом Президента України у 1997 році й 

відзначається щороку на честь літописця Нестора – послідовника творців 

слов’янської писемності Кирила та 

Мефодія. Дослідники вважають, що 

саме з преподобного Нестора-літописця 

і починається писемна українська мова. 

Під час літературно-музичного 

заходу студенти пригадали історію 

літописання, яке почалося в Україні відразу після 

прийняття християнства. Цікаве про українську 

мову свого часу писав філолог Михайло 

Красуський. Згідно з його науковою працею 

«Давність української мови» (1880 рік), наша мова 

– першооснова багатьох мов Європи та Індії. Ці 

дослідження привели до висновку, що українська 

мова старша, аніж латинська, грецька чи 

старослов’янська. Та наразі наша мова – одна з 

найрозвиненіших та найбагатших мов світу, чим 

ми не можемо не пишатися. 



Українська входить до трійки 

найкрасивіших мов у світі. На 

мовних конкурсах в Італії та 

Парижі її визнали другою за 

мелодійністю мовою світу (після 

італійської).  

Вона є однією з 

найпоширеніших мов і за 

кількістю носіїв займає 26-те 

місце в світі. 

 Володіння мовою – це показник культури людини. Немає жодного 

українця у світі, який не чарувався б 

мелодійністю, душевністю нашої мови. І, 

звичайно, під час заходу звучали чарівні поезії, 

які прочитали Ярмоліцький Максим (241 гр.), 

Савіцька Вікторія (124 гр.) та Галина 

Тимошенко (124 гр.). Окрасою свята було 

задушевне виконання пісень Олександрою 

Василенко про рідну мову, Україну, які не 

залишили байдужим жодного із присутніх у залі. 

Важливим є питання про те, скільки мов у світі. 

Але ще більш важлива проблема - їх вимирання. 

Кожні 2 тижні у світі зникає одна 

мова. Від нас з вами залежить 

існування нашої мови. Мова зникає, 

коли нею перестають розмовляти. 

Якщо ж мова стає необхідною і 

використовується насамперед 

національною елітою – сильною і 

високорозвиненою стає нація і держава.  


