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Виховання в дітей пошани до рідної української мови 

Найперший інструмент виховання дитини — слово. Слово матері, 

слово батька, слово сторонньої людини. Яке буде ставлення дитини до слова, 

такий буде й ефект виховання. Відповідно: яке в людини ставлення до рідної 

мови, таке й ставлення до рідної землі, до свого народу — синівське чи 

байдуже. 

Важливість ставлення людини до рідної мови для існування 

суспільства усвідомлювали чи не всі давні людські спільноти. Ось свідчення 

представника одного з індіанських племен Америки: “Дорослий індіанець, 

який не володіє своєю мовою з абсолютною правильністю, фактично стає 

безправним: йому не дозволяють говорити при людях, щоб його мовні хиби 

не передалися слухачам, особливо дітям”.  

В античному світі в школах на першому місці стояли граматика й 

риторика. У славетній Києво-Могилянській академії з-поміж семи 

навчальних предметів три були філологічні: граматика, риторика й поетика. 

Через мову передаються закони мислення, вироблені попередніми 

поколіннями, характер світосприймання. 

“Хто цурається рідної мови, — писав Іван Огієнко у програмовій праці 

“Наука про рідномовні обов’язки”, — той у саме серце ранить свій народ. 

Цілий народ мусить пильно дбати, щоб його школи були тільки рідномовні, 

бо тільки вони виховують свідому націю… Народ, позбавлений рідних шкіл, 

позбавляється тим найсильнішого двигуна свого духовного розвитку й 

засуджується на культурне й національне каліцтво”.  

У виробленні в дитини шанобливого ставлення до рідної мови важить її 

оточення, позитивний приклад й переконаність у життєвій цінності рідної  

мови. 

На жаль, у постколоніальній Україні оточення дитини щодо мовного 

виховання не завжди сприятливе. Батько й мати нерідко бувають заражені 

нігілістичним ставленням до рідної мови на користь мови колонізатора як 

свого часу престижної. Цю історичну деформацію мала б усунути держава 

через дитячі садки й школу, де дитина проводить чи не половину свого 

свідомого часу. Але й тут немало вихователів та вчителів за престижну 

мають ще колоніальну мову і в розмовах між собою та з дітьми раз по раз 

переходять на неї. 

Це справляє фатально негативний вплив на свідомість дітей. У них 

складається враження, ніби українська мова існує лише для декорації, а 

справжня — це російська. У дітей, як наслідок, розвивається 



безвідповідальність, нещирість, лицемірство, почуття національної 

меншовартості. 

Ще на початку нашої незалежності важливу роль єдиного мовного 

режиму у вихованні дітей розуміли патріотичні керівники української освіти, 

і відповідно було видано наказ Міністерства освіти № 123 від 7 вересня 1992 

року, у якому ставилася вимога: “Забезпечити упродовж усього шкільного 

дня, включаючи перерви, послідовне дотримання українськомовного режиму 

в навчальних та навчально-виховних закладах з українською мовою навчання 

і виховання, а також у тих, які почали перехід на нього”. Але пізніше цей 

наказ на догоду “п’ятій колоні” був зігнорований чи скасований. Не 

поновлено його й після Революції гідності — теж, мабуть, на догоду “п’ятій 

колоні”. 

У засобах масової інформації (у телебаченні, радіо, Інтернеті, пресі), у 

які часто занурюються діти, так само панує мовний колоніальний вінегрет. 

То про яке сприятливе для дітей українськомовне середовище може йти 

мова? 

Виховання в дітей шанобливого ставлення до рідної української мови 

треба починати насамперед з держави, з Міністерства освіти, з 

Держтелерадіо та Інтернету. Але й кожен учитель, яку б дисципліну він не 

викладав, повинен пильно стежити і за своєю мовою, і за мовою учнів, якщо 

ми хочемо зберегти Україну. Діти повинні відчути, що мова колишніх 

колонізаторів в Україні — непрестижна, а своя — священна. 

Українська історія знає багато прикладів, коли, незважаючи на 

несприятливі умови, наші люди не зрікалися рідної мови, розмовляли й  

творили нею. 

Тарас Шевченко з чотирнадцяти з половиною років опинився в 

російськомовному середовищі: пан Енгельгардт, Вільно, Петербург, шість 

років навчання в Петербурзькій академій мистецтв, де російська мова була 

одним з основних предметів, десять років солдатчини в Оренбурзьких 

степах, потім знову Петербург, бо в Україну його не пускали. Тарас 

Шевченко в дорослому віці в Україні прожив усього лиш три роки. Але 

рідної мови не забув і геніальним став саме тому, що творив мовою рідного 

народу.  

Панас Мирний в силу тогочасних умов мусив змалку користуватися 

російською мовою. Навіть свій щоденник у неповні шістнадцять років почав 

писати російською. Та вже третього дня задумався: “Какое несчастье 

Украине, этой бедной вдове; народ подавлен, воспитание на родном языке 

запрещено… Не начать ли дневника писать на украинском языке? С 

завтрашнего дня же бросаю московский и берусь за свой”. І справді, 

наступного дня в щоденнику він записує вже рідною мовою: “Я тільки знаю, 

що я дурень, та й превеликий, що не вчивсь нашої мови. Правда, в мене є 

велика надія, мені тільки 16 років…” І його романи, повісті, оповідання 

українською мовою — на рівні найкращих творів світової літератури. 

Талановита українська поетеса й безстрашна патріотка Олена Теліга, 

яку німецькі фашисти розстріляли 1942 року в Бабиному Яру, народилася в 



Підмосков’ї у російськомовній українській сім’ї, жила в Петербурзі, 

виховувалася в російському імперському дусі. Тогочасну себе вона пізніше 

змалювала так: “Уявіть собі великодержавного, петербурзького, 

імперіального шовініста, який з перших дитячих років звик дивитися на весь 

простір на схід, захід і південь від Петербурга як на свою кишенькову 

власність. І якого не обходять ні ті живі істоти, що той простір заповнюють, 

ні ті життєві інтереси, що в тому просторі існують”. І ось в еміграції, в Празі, 

вона зіткнулася з кричущою національною несправедливістю. “Я була тоді в 

товаристві блискучих кавалерів, ми сиділи при столику і пили вино, — 

згадувала Олена Теліга бенкет, влаштований в еміграції комітетом 

російських монархістів. — Не відомо хто і не відомо з якого приводу почав 

говорити про нашу мову зо всіма відомими “залізяку на пузяку”, “собачій 

язик”… “мордописня”… Всі з того реготалися… А я враз почула в собі 

гострий протест. У мені дуже швидко наростало обурення. Я сама не знала 

чому. І я не витримала цього напруження, миттю встала, вдарила кулаком по 

столу і обурено крикнула: “Ви хами! Та собача мова — моя мова! Мова мого 

батька і моєї матері! І я вас більше не хочу знати!..” З того часу я почала, як 

Ілля Муромець, що тридцять три роки не говорив, говорити лише 

українською мовою”. 

І ще один приклад. Григір Тютюнник, неперевершений майстер 

української новели, народився на Полтавщині, але з шести років виховувався 

в дядька Филимона на Донбасі, бо батька арештували, навчався в російській 

школі, відслужив чотири роки в радянському морському флоті, закінчив 

російську філологію в Харківському університеті. Весь час аж до 31 року 

життя він, як зазначав сам, розмовляв, писав листи тільки російською мовою. 

Перше оповідання “В сумерки” надрукував російською мовою. Але його 

брат, відомий письменник Григорій Тютюнник, прочитавши те оповідання, 

відзначив його мовну неприродність і порадив писати таки своєю, 

українською мовою. І тоді Григір Тютюнник у 31 рік заповзявся за вивчення 

рідної мови. Пізніше він писав в “Автобіографії”: “Прочитав словник 

Грінченка і ледве не танцював на радощах — так багато відкрив мені цей 

блискучий твір. Негайно переклав свої “Сумерки” на рідну мову і тепер уже 

не розлучаюся з нею, слава Богу, і не розлучуся до самої смерті”. Українська 

мова його творів вражає своїм багатством і точністю, своєю досконалістю й 

мальовничістю. 

Те саме можна б розповісти і про Володимира Сосюру, і про Бориса 

Антоненка-Давидовича, і про десятки, сотні інших діячів української 

культури й науки, які не зрадили свого народу, його мови. Плакати з 

портретами таких людей і їхніми словами про рідну мову повинні висіти в 

кожному навчальному закладі. 

Про нашу мову із захопленням писали чужинці. Ось відгуки понад 

трьохсотлітньої давності, коли ще не було ні “Енеїди” Івана Котляревського, 

ні “Кобзаря” Тараса Шевченка. Французький дипломат і вчений П'єр 

Шевальє 1663 року писав: “Українська мова дуже ніжна і сповнена 

пестливих виразів та незвичайно витончених зворотів”. Німецький  



мандрівник Ульріх фон Вердум 1672 року зауважив: “Найбільше ласкавих 

слів і приємних тостів зустрічається в Україні, особливо у жінок, причиною 

цього є українська мова, не така тверда у вимові, як польська”. Французький 

розвідник Божо 1698 року занотував: “Пісні українські вражають красою”. 

Турецький мандрівник Евлія Челебі 1657 року відзначив, що українці “давній 

народ, а мова їхня ще більш всеосяжна й багата, ніж фарсі, китайська, 

монгольська та всякі інші”. Німецький поет і перекладач Фрідріх Боденштедт 

з захопленням писав 1845 року: “У жодній країні дерево народної поезії не 

видало таких великих плодів, ніде дух народу не виявився так живо і 

правдиво, як серед українців… Створити  такі всебічно досконалі народні 

пісні міг лише народ надзвичайно високої культури. Українська пісенна 

поезія є найвища не тільки серед слов’ян, а й у світі”. 

Такі висловлювання мають бути на стендах у кожній школі — діти 

повинні повсякденно відчувати гордість за свій народ і його культуру та  

мову. Так виховують дітей у Польщі, Франції, Чехії і в Росії теж. 

Діти мають знати, що наша  мова не вчорашня —її корені сягають у 

глибоку давнину. У ІІ тисячолітті до н.е. частина племен, що жили на 

території сучасної України, подалася за Гімалаї, на Індостанський півострів. 

Зрозуміла річ, вони понесли з собою й ту мову, якою тоді розмовляли на 

своїй прабатьківщині.  

І досі в українській мові збереглося чимало слів, що їх вживали наші 

предки понад чотири тисячоліття тому. Ось деякі з них: санскритське tata і 

наше тато, matar —мати, bhratar — брат, dinа — день, nak — ніч, ahni — 

вогонь, nabha — небо, hima — зима, bhagah — багато тощо. Отже, елементи 

української мови формувалися тисячоліттями, як і все у світі. Але те саме 

можна сказати й про будь-яку іншу слов’янську чи неслов’янську мову, що, 

як і українська, належить до індоєвропейської сім’ї.  

Справжнім початком нашої мови був час, коли певна група 

слов’янських племен виділилася із загальнослов’янського масиву й почала 

формуватися як окремий народ. Це сталося в VІ столітті. Слов’янські 

племена в цей час заселяли простір між Дніпром і Карпатами. У 558 році 

сюди зі сходу посунули жорстокі тюркомовні авари. І тоді, рятуючись від 

насилля чужинців, частина слов’ян подалася на південь (південні слов’яни), 

частина — на захід (західні слов’яни). Наші предки залишилися на своїй 

землі, перетривали аварів і невдовзі заснували свою державу з центром у 

Києві. 

Які ж спільнослов’янські слова збереглися в нашій мові від VІ 

століття? Як їх визначити? 

Щоб виявити таку лексику, доцільно зіставити словниковий склад 

нашої мови з мовами тих слов’янських народів, які не межують з Україною і, 

отже, не могли пізніше запозичувати одні в одних слова, як, скажімо, поляки 

й українці чи росіяни й українці. Втім, російська літературна мова 

сформувалася на основі староболгарської з домішками давньоукраїнської. 

Зіставлення лексики української мови з верхньолужицькою, чеською, 

словенською, сербською та хорватською мовами показало, що від 



спільнослов’янської доби, тобто від VІ століття, у нашій  мові збереглося 

понад 13 тис. слів, якими ми й тепер користуємося, як ними користувалися 

наші предки півтори тисячі років тому. В українській мові є 7,5 тис. 

слов’янських слів, спільних з верхньолужицькою мовою; 10,8 тис. слів, 

спільних з чеською; 9,3 тис. — зі словенською; 10,2 тис. слів, спільних з 

сербською і хорватською.  

Українська  мова, отже, — центральнослов’янська. Той, хто знає 

українську мову, легко порозуміється з будь-яким слов’янином, чого не 

можна сказати про користувачів російської мови.  

Коли Володимир Великий хрестив Русь-Україну, він як літературну 

мову запровадив давньоболгарську, на яку перші проповідники християнства 

серед слов’ян Кирило й Мефодій переклали богослужбові книги. Тому 

українська мова протягом століть розвивалася тільки в усній народній 

творчості: народ плекав пісні, казки, перекази, легенди, прислів’я, приказки. 

Ось явно ще дохристиянська купальська пісня, яка збереглася на Івано-

Франківщині: 

  Гей, око Лада, Леле Ладове, 

  Гей, око Ладове, ніч пропадає, 

  Бо око Лада з води виходить,  

Ладове свято нам приносить. 

  Гей, Ладо! А ти, Перуне, 

  Дай дочекати Ладі Купала. 

Усе тут — і особливий ритм, й імена дохристиянських божеств — 

старовинне, тільки не мова. Таких і пізніших народних пісень у нашого 

народу назбирується щонайменше 200 тисяч. Хіба це не багатюща 

література, хоч і усна? 

У Литовсько-Руському князівстві (ХІV—ХVІ століття) наша мова стає 

державною літературною мовою, точніше говірка волинської української 

шляхти, адже саме в Луцьку тоді творилися найважливіші державні 

документи. У Литовському статуті 1529 року, основному законі князівства, 

написаному в Луцьку, було зазначено: “А писар земський має по-руську 

літерами й слови руськими всі листи, виписи й позви писати, а не іншим 

єзиком і слови…” Ця  мова панувала в канцеляріях, судах, церкві, нею було 

перекладено, зокрема, й відоме Пересопницьке Євангеліє (1556—1561 роки). 

Така, яку ми маємо тепер, наша мова сформувалася на Запорізькій Січі. 

На Січ збиралися люди з різних кінців України, з різних діалектних 

середовищ. Відомо, що гетьман Петро Сагайдачний був родом із села 

Кульчиців тепер Львівської області, Северин Наливайко народився в селі 

Гусятині на Тернопільщині, Богдан Хмельницький імовірно з Чигирина, Іван 

Мазепа з Київщини, Іван Виговський з-під Овруча, що на Житомирщині. 

Діалекти тут перемішувалися, вироблялася одна спільна говірка — 

сучасна українська мова. Дмитро Яворницький, автор тритомної праці 

“Історія запорізьких козаків”, писав: “Будучи високими цінителями пісень, 

дум і рідної музики, запорожці любили послухати своїх боянів, співців-



кобзарів, нерідко самі складали пісні і думи і самі бралися за кобзи, які були 

в них улюбленим музичним інструментом…”  

Ось записана майже дослівно емоційна промова козака на січовій Раді 

1658 року: “А бодай ніхто не діждав, щоб Виговського з булави запорозької 

зкинули: ані цареві, ані тобі, воєводо, козаки нічого ні зділали, щоб ви право 

наше козацьке — обирати гетьмана — у нас видерли; Виговський головою 

важив, нас з тяжкої неволі лядської визволяючи; всі при нім умирати, із ним 

жити готовисьмо; то вся Україна: полковники, осаули, отамани, сотники і 

чернь — поприсягаємо!” Чиста українська мова, хоч їй понад 350 років! 

Українську козацьку мову утвердили як літературну Іван 

Котляревський і Тарас Шевченко, козацькі нащадки. Відомо, що рід 

Котляревських належав до найдавніших вихідців із Запорізької Січі. Прадід 

Тараса Шевченка Андрій був кошовим писарем на Запорізькій Січі. Від 

нього і мову, і волелюбну вдачу Тарасові передав дід Іван. 

Тепер українська  мова одна з найрозвиненіших мов світу. Про її 

високий рівень розвитку й великі можливості свідчить і той факт, що перша в 

світі “Енциклопедія кібернетики” (два томи, 1158 сторінок) була видана 1973 

року українською мовою. І термінів, і спеціальних виразів повністю 

вистачило для неї в нашій мові. Українською мовою майстерно перекладено 

найвидатніші твори світової літератури. І наша література надзвичайно 

багата, тільки, на жаль, ми її погано знаємо, і наклади її, ніби спеціально, 

мізерні. Натомість російським ширвжитком завалено стелажі українських 

книгарень. А для дітей нема доступних дешевих книжок з українськомовної 

художньої літератури, нема легких для читання науково-популярних видань! 

Набридливо поширюється лицемірне твердження, ніби нема різниці, 

якою мовою користуватися: читати, писати, розмовляти. Тим часом 

колонізатори, окупанти, поневолювачі завжди нищили мову тубільного 

населення й нав’язували йому свою, свій погляд на світ не тому, що хотіли 

прилучити аборигенів до світових здобутків науки, до вищої культури, а 

тому, щоб отупити їх, притлумити в них творчі задатки. Чужа мова — як 

протез, який хоч і забезпечує ходіння, але сковує рухи.  

Як пише відомий російський вчений, спеціаліст у галузі 

психолінгвістики О.О.Леонтьєв, “в основі світобачення і світорозуміння 

кожного народу лежить своя система предметних значень, соціальних 

стереотипів, пізнавальних схем. Тому свідомість людини завжди етнічно 

зумовлена, бачення світу одним народом не можна простим 

“перекодуванням” перекласти на мову культури іншого народу”.  

Ось спостереження відомого російськомовного композитора Валентина 

Сильвестрова, людини, особливо чутливої до звуків: “Я ще за радянських 

часів у Львові помітив, що коли ти перебуваєш в українській мові, в цій 

стихії, то раптом думки забарвлюються якось інакше. Коли переходиш із 

російської на українську, з’являється відчуття новизни відтінків, мова ніби з 

якимось цікавим вибриком, а коли, навпаки, з української на російську, то 

остання спочатку здається якоюсь прісною, по-лакейському вихолощеною”. 



Чужа мова, витіснивши рідну із структур мозку, як комп’ютерний 

вірус, руйнує закладені в них природою через спадковість творчі можливості, 

вироблені в процесі етнічної еволюції. Іван Франко на початку минулого 

століття справедливо й з болем писав: “Люди, що могли б були зробитися 

пожиточними діячами на рідній ниві, люди талановиті і працьовиті, 

перейнявшися нещасною манією — міняти свою рідну мову на чужу, раптом 

робилися мов духово в часті спаралізовані, тратили живе чуття”. Відірваність 

від рідної мови, застерігає Іван Франко, мала для таких зденаціоналізованих 

діячів фатальний вплив на весь їхній психічний лад. Одна річ — знання 

чужих мов та володіння ними, інша — зрада рідної мови на користь чужої. 

Російська мова в Україні — не благодійний подарунок, це 

колонізаторський троянський кінь. “Мова завойовника в устах завойованого 

є мовою раба”, — слушно сказав хтось із мудрих людей. Мова — це не щось 

таке, що можна легко міняти, не отуплюючи мозок, не збіднюючи його 

можливостей. І цю проблему перед дітьми треба ставити гостро, без 

ліберальних викрутасів, без лакейського перегинання перед колишнім 

“старшим братом”. Збережемо мову — збережемо майбутнє для наших дітей. 


