
Народ, що не усвідомлює значення 

рідної мови для свого вищого духовного 

життя і сам її покидає і відрікається, 

виконує над собою самовбивство.  

Юрій Шафраник 

         21 лютого представники всіх націй і народностей відзначають 

Міжнародний день рідної мови. Це свято було проголошене на Генеральній 

конференції ЮНЕСКО 17 листопада 1999 року. Рідна мова є базою, на якій 
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ідентифікують свою особистість з моменту першого подиху, і вона є тим 

самим, що підтримує протягом усього життя. Мова – засіб навчання поваги до 

себе, до своєї історії, культури і, головне, до інших людей. В Україні це свято 

існує з 2002 року. 

Українська мова пройшла нелегкий шлях. Однак, попри всі перешкоди, 

для багатьох мільйонів людей вона була і є рідною. Ми щиро віримо, що краса і 



сила української мови пригорне до себе серця мільйонів людей. 

У цей день студенти 124 групи провели для першокурсників виховну 

годину «Дбаймо, щоб Україна говорила грамотно». Слухачі дізналися про 

особливості вживання та наголошування 

українських слів, переглянули відеоролики, зняті викладачами та студентами.  

Сьогодні один із трендів – креативні способи популяризації своєї мови. 

Тому на дверях навчальних аудиторій було прикріплено картки з 
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інтерактивним героєм Лепетуном «Говори правильно». 

Уперше в рамках свята у серед студентів коледжу було проведено конкурс 

у соціальній мережі ВК. Студентам потрібно було зробити репост статті, селфі 

біля стенду «Я люблю українську мову», яке потім розмістити на своїй сторінці 

ВК разом із улюбленим висловом про українську мову. Участь взяли 16 

студентів коледжу. Програма генератор випадкових чисел визначила 3 

переможців, які отримали оригінальні призи. 

 

Здорове суспільство складається не просто з громадян, а з патріотів 

своєї землі. Патріотизм починається зі ставлення до своєї мови. Прилучення 

дитини до рідної мови – це входження  її  в суспільство, адже мова асоціюється 

з поняттям рідного дому, батьківської хати, материнського тепла, вона є 

механізмом  успадкування культури від покоління до покоління. Тому  в день 

свята під час перерв між 

заняттями було запропоновано 

перегляд підготовлених 

студентами коледжу 

відеороликів, що спрямовані 

на популяризацію досконалого 

мовлення, "Говоримо 

українською правильно". 

Патріотизм починається з малого – з любові до місця, де ти народився, де 

живеш, з любові до своїх батьків, до своєї історії, до рідної мови, до справи, яку 

ти виконуєш. Кожна людина не залежно від віку, статі, посади повинна бути 



патріотом, і не має значення, чи 

ти президент країни, чи учень 

школи – твій патріотизм – у 

якості виконання тієї справи, 

якою ти займаєшся. Під таким 

гаслом пройшов VШ  

Всеукраїнський конкурс з 

українознавства "Патріот", де 

взяли участь 30 студентів І та ІІ курсів. Завдання виконувалися 21 лютого 2017 

року.   

Найголовніше ж у мовному питанні є те, що ми самі повинні розвивати 

й популяризувати українську мову, починаючи, найперше, з себе та свого 

найближчого оточення. Велике починається з малого, почнімо ж з себе. "Мова - 

дім духу" (М.Гайдеггер). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


