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Нині світова спільнота все більше уваги приділяє так званим зникомим 

мовам, тобто мовам, існування яких є реально загроженим і які можуть 

зникнути зі світового лінгвістичного атласу в порівняно близькім часі. 

Часом чуємо і про віднесення нашої мови до цього розряду. Які мовні й 

позамовні реалії підтверджують або спростовують таке твердження? 

Справді, мови, на жаль, зникають. Мало не зникла була італійська 

мова. Коли Італія 1861 р. здобула незалежність, мовою Данте користувалися 

тільки 600 тис. мешканців із 25 млн. населення країни. Чеська мова в 

середині ХІХ ст. була на краю загибелі, її витіснила із суспільного життя 

німецька мова. В Ізраїлі у 1948 р. тільки ще рабини знали іврит. Проте 

продумані енергійні заходи урядів та праця інтелігенції цих країн за 

порівняно короткий час докорінно змінили мовну ситуацію. А тим часом 

унаслідок колонізації в Південній Америці зникло понад тисячу мов, у 

Північній — 170, у Радянському Союзі за сімдесят років — 70 мов. 

Чи така сама доля чекає й українську мову? Якби Україна побула ще 

років п’ятдесят у складі Радянського Союзу (читай — Російської імперії), то, 

очевидно, зникла б. Доля мови залежить не від її якостей, а від її носіїв і ще 

більше від тих, у чиїх руках влада. Колонізатори різними способами 

намагаються позбавити народ його власної мови, щоб зробити його 

аморфною масою, підпорядкувати собі його мислення, знищити його як 

людську окремішність. Один з африканських діячів 1970-х років писав про 

мовну політику колонізаторів в Африці: “Основна їхня мета полягала в тому, 

щоб асимілювати колонізовані народи Африки і таким чином розширити 

територію метрополії”. Цього в Україні прагнули колонізатори не тільки 

російські, а й польські, румунські.  

Українська мова не повинна загинути, незважаючи на те що потуги 

принизити її, відсунути на задній план в Україні й далі не припиняються. По-

перше, більшість українців уже розуміє її вагу в забезпеченні національної 

незалежності й не схоче нового “аншлюзу”. По-друге, українська мова 

високорозвинена: лексика її багатша від російської, морфологія напрочуд 

логічно впорядкована, синтаксис гнучкий. Нею можна виражати все, що 

підвладне людському розумові, — від найінтимніших людських почуттів до 

найскладніших наукових понять. Українською мовою ще в 1973 році було 

видано першу в світі “Енциклопедію кібернетики” у двох томах (разом 1156 

сторінок), і тільки через два роки вийшов її російський переклад. А скільки 

нею написано блискучих художніх творів, наукових праць, перекладено 

зарубіжної літератури (тільки ж наклади цих видань поки що мізерні)! Наша 

мова — це жива субстанція української нації, яка постійно, розвивається, 

вдосконалюється, збагачується, водночас залишаючись тотожною сама собі. 



Проте й мова, як і будь-яка справа, потребує компетентних і самовідданих 

робітників, подвижників. Про це не слід забувати, бо доки є мова, доти живе 

нація. 

 

Свідченням життєвості мови є не тільки відповідна її суспільна 

статусність, а й активні внутрішні процеси в ній — динамічність 

граматичної системи, невпинність словотворення, поповнення лексики й 

фразеології… Які головні тенденції внутрішнього буття української мови, 

що свідчили б про її життєспроможність та перспективність, Ви могли б 

виділити? 

Словотвірні можливості нашої мови невичерпні: її опрацьована в 

словниках лексика сягає понад чверть мільйона одиниць, вона має близько 70 

іменникових, понад 30 прикметникових суфіксів, до 20 дієслівних префіксів. 

Щоб переконатися, яка багата наша лексика і як невимушено й природно 

можна творити нові слова в нашій мові, досить перечитати поезію й 

переклади Максима Рильського, Дмитра Павличка, поезію Ліни Костенко, 

Івана Драча, прозу й поезію Євгена Гуцала, прозу Валерія Шевчука, Івана 

Білика, гумор Євгена Дударя, переклади Миколи Лукаша, Григорія Кочура, 

Анатолія Перепаді. Синтаксис нашої мови відкриває необмежений простір 

для вираження думок і почуттів — від слів-речень і до періодів та складних 

синтаксичних конструкцій. Різні відтінки порозуміння між мовцем і 

слухачем передають розповідні, питальні й спонукальні, двоскладні й 

односкладні, повні й неповні, означено-особові, неозначено-особові й 

узагальнено-особові, безособові, інфінітивні й називні речення, речення з 

відокремленими й невідокремленими членами, з однорідними членами і без 

них, з внесеннями і без внесень. Усе це є в нашій мові. Решта залежить від 

нас, як ми зуміємо скористатися цим багатством і, отже, таким чином 

захистити його. 

На жаль, одним з внутрішніх процесів у нашій мові, що кидає тінь на її 

перспективність, є суржик, який не тільки заполонив великою мірою усне 

мовлення, а й проникає в багато видань, і що найгірше — в літературу для 

дітей. Суржик небезпечний тим, що він, як іржа залізо, роз’їдає мову, як 

комп’ютерний вірус, руйнує внутрішні закони мови і виштовхує із вжитку 

нашу питому лексику. 

 

Для кожної мови дуже важливим є її “онауковлення”, тобто 

обіпертість її на надійну базу науково-лінгвістичного опису й 

систематизації. Чому академічна наука не встигає за живим розвитком 

нашої мови, не встигає фіксувати зміни в її лексиці, словотворі та 

граматиці? Чи не надто консервативним, камерним, відстороненим від 

реального життя мови є сучасне мовознавство? 

По-перше, про науково-лінгвістичний опис і систематизацію явищ 

української мови. Великого практичного значення в цьому плані й досі не 

втратила п’ятитомна праця Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні АН 

УРСР “Сучасна українська літературна мова” за заг. ред. І.К.Білодіда, видана 



наприкінці 60-х — на початку 70-х років минулого століття. У ній докладно і 

майже вичерпно висвітлено будову нашої мови: фонетику, лексику, 

морфологію, синтаксис, стилістику, проілюстровано безліччю прикладів. 

Щоправда, деякі теоретичні положення й підходи на сьогодні вже застаріли й 

потребують уточнення та поглиблення. Цей бік справи надолужує академічне 

видання “Українська мова: Енциклопедія” (останнє, третє видання зі змінами 

та доповненнями вийшло 2007 р.). Високим досягненням української 

лексикографії минулого є тлумачний Словник української мови в 11 томах, 

видання якого було здійснене в 1970—1980 роках. Уже в наш час 

Український мовно-інформаційний центр НАН України постійно оновлює 

електронний Словник української мови, у якому подано докладне 

тлумачення близько 200 тис. слів, наведено транскрипцію їх та всі можливі 

парадигми, вміщено інформацію про антонімічні пари, синонімічні ряди й 

фразеологізми. Останнє видання “Великого тлумачного словника сучасної 

української мови” (Ірпінь, 2007 р.) нараховує 250 тис. слів, у першому (2000 

р.) було близько 170 тис. слів. На жаль, усі ці та інші практичні лінгвістичні 

видання не кожен може придбати — і наклади невеликі, і ціни досить часто 

високі.  

По-друге, про зміни в лексиці, словотворі та граматиці нашої мови. 

Мова в цьому відношенні за своєю функцією й за своїм призначенням досить 

консервативна. І такою вона повинна бути. Американський мовознавець 

М.Сводеш підрахував, що за тисячу років лексика змінюється приблизно на 

19 %, тим часом 81 % найуживаніших слів зберігаються, забезпечуючи 

сталість мови. Знаменитій поемі Ш.Руставелі “Витязь у тигровій шкурі” 800 

років, а проте грузини й тепер вільно читають її. Мова “Божественної 

комедії” А.Данте, написаної 700 років тому, мало чим відрізняється від 

сучасної італійської. Фонетика російської мови й досі в своїй основі угро-

фінська так само, як і білоруської — переважно литовська. А хіба змінилася 

граматика української мови від часу виходу “Кобзаря” Т.Шевченка, хоч 

відтоді минуло вже 170 років? Отже, про якісь радикальні зміни в мові 

взагалі і в сучасній українській зокрема говорити не доводиться. Звичайно, 

тепер наша мова, не обмежена колоніальними приписами, багато що 

повертає собі, а інтенсивний розвиток науки й техніки змушує вишукувати 

назви для нових явищ, але в своїй основі вона залишається незмінною, 

такою, якою була сотні років тому. 

 

Перспективність кожної зі світових мов величезною мірою залежить 

також і від її “окомп’ютеризованості”, себто від того, чи вписана вона в 

координати інтернет-мережі, чи освоїла технічні засоби збереження та 

відтворення інформації, чи виявилася в електронних засобах (словники, 

посібники тощо). Наскільки українська мова має перспективність із цього 

погляду, наскільки ресурс її комп’ютеризації є потужним? 

Комп’ютерне програмне забезпечення української мови поки що 

незначне, якщо порівнювати його з комп’ютерним програмним 

забезпеченням інших мов. Це названий уже мною електронний Словник 



української мови, програма для перевірки правопису й граматики української 

мови “Рута”, програми для комп’ютерного перекладу на українську й з 

української “Плай” та “Прагма”, програма озвучення українських друкованих 

текстів “Розмовлялька”. В інтернеті вміщено досить велику обсягом 

бібліотеку, у якій можна прочитати чимало художніх творів української 

літератури, починаючи від “Слова о полку Ігоревім” та літописів і кінчаючи 

сучасністю (на жаль, електронні записи нерідко рясніють помилками). Але в 

інтернеті майже немає розробок уроків з української мови для школи та для 

різних категорій населення, немає матеріалів для тих, хто хоче вивчати нашу 

мову. Знаю, що в Черкаському державному університеті вже кілька років 

укладають електронний самовчитель української мови на основі мого 

посібника “Я выучу украинский язык”, у Київському національному 

університеті ім. Т.Шевченка на кафедрі сучасної української мови вже давно 

працюють над електронним посібником з правопису й граматики нашої мови. 

Можливо, ще десь хтось переймається її комп’ютерним забезпеченням. Але 

все це робиться якось мляво й нескоординовано. Справу комп’ютеризації 

української мови мали б узяти на державному рівні в своє відання Інститут 

української мови Національної академії наук та Інститут педагогіки Академії 

педагогічних наук, які за своїм призначенням повинні бути зацікавлені в 

цьому. Але поки що, наскільки мені відомо, цього немає. Може, я 

помиляюся? 

 

Запозичення з чужих мов — неоднозначний, суперечливий процес, 

оскільки не лише збагачує лексичний фонд нашої мови, а й певною мірою 

змінює її первісне природне обличчя. Які головні особливості взаємодії 

української мови з іншими мовами світу — як позитивні, так і негативні — 

можна визначити саме в сьогоденні? 

Без запозичень, звичайно, не обійтися. Запозичення — закономірний 

процес у розвиткові мови. Але, як у всьому, і тут треба знати міру. Чехи в 

другій половині ХІХ ст. послідовно замінили іншомовні слова своїми: театр 

— divadlo, тротуар — chodník, футбол — ko  n , граматика — mluvnice, 

синтаксис — skladba і под. І чудово розуміють одні одних. Ще раніше німці 

майже повністю позбулися чужої лексики і зараз її рідко допускають у свою 

мову. Французи теж пильно стежать за чистотою своєї мови і не спішать 

засмічувати її чужими словами, у них (навіть!) комп’ютер — ordinateur, 

принтер — imprimeur, монітор — surveiller, файл — dossier тощо. А нашу 

мову ми через своє інтелектуальне лінивство, треба чи не треба, нехтуючи 

власною багатющою лексикою (і діалектною та професійною теж) та 

необмеженими можливостями словотвору, захаращуємо, особливо останнім 

часом, незрозумілими й важкими для вимови англіцизмами: промоція, 

інтенція, уїк-енд, сингл, ріелтор тощо. Надто вже багато таких слів у 

науковій літературі. 

Надмірне, бездумне вживання чужомовних слів робить мову 

малозрозумілою, перетворює її на жаргон і, що найгірше, руйнує її систему, 



розхитує усталені фонетичні й граматичні закони, гальмує сприйняття 

тексту, утруднює мислення.  

 

Дехто стверджує, що для людської психіки вкрай шкідливо, коли в 

одному часопросторі паралельно систематично використовуються дві мови. 

Наскільки, справді, шкідливою для психічного здоров’я людини може 

виявитися постійна двомовність? Чи може це всього лишень 

перебільшення? 

Скільки б мов не знала людина, все одно навколишній світ сприймає й 

оцінює крізь призму однієї, рідної мови і думає нею теж. Відомий філософ 

Вольтер колись казав, що основні європейські мови можна вивчити за шість 

років, а свою треба вчити все життя. Тарас Шевченко з п’ятнадцяти років 

опинився в російськомовному середовищі: пан Енгельгардт, Петербург, 

солдатчина, знову Петербург (“в неволі виріс між чужими”), навіть писати 

починав російською мовою. Але геніальним став саме тому, що творив 

мовою свого народу й своєї землі. І своєю творчістю він збагатив не тільки 

українську, а й світову культуру. Борис Грінченко виховувався в сім’ї, де 

розмовляли тільки російською (мати — росіянка, батько — російський 

офіцер), але зміг розкрити своє обдарування й зробити неоціненний внесок у 

розвиток української культури саме тому, що повернувся до рідної мови 

свого народу. Це саме можна сказати й про Панаса Мирного, Олександра 

Олеся, Миколу Зерова, Володимира Сосюру, Бориса Антоненка-Давидовича і 

багатьох інших українців, які, переборовши чужу московщину, стали 

видатними діячами української культури. 

О.О.Потебня, маючи на увазі двомовне виховання дітей у ранньому 

віці, писав: “Так з дітей, які мають непогані здібності, роблять напівідіотів, 

живі пам’ятки безглуздя й душевного холопства батьків”. Адже мова — ”це 

засіб не так виражати вже готову істину, як відкривати досі невідому… Різні 

мови в однієї людини пов’язані з різними галузями й прийомами думки”. 

Ті, хто нав’язує українцям змалку чужу мову (байдуже, російську, чи 

англійську, чи ще якусь) замість рідної, обіцяючи всілякі переваги, престиж і 

таке інше, мають на меті притупити інтелект української нації і перед світом 

виставити наш народ як неповноцінний, розумово обмежений, нездатний до 

самостійного інтелектуального життя, а отже, й до саморозвитку. Хто 

піддався на цю приманку, той працює не на користь України. Постійна 

двомовність виробляє в людині рабську догідливість. 

 

Наскільки суттєву роль відіграє державне регулювання мовних 

процесів у країні? Чи, може, все-таки збереження або втрата національної 

мови залежить щонайбільшою мірою від волі самого народу — її носія, його 

позиції й буттєвої настанови? 

Єдина високорозвинена національна мова потрібна і народові, і 

державі. Народові вона дає змогу об’єднати свої інтелектуальні сили для 

розвитку науки, культури й економіки, а відтак і для забезпечення свого 



захисту від різних зазіхань, посилення своєї обороноздатності. Єдина мова 

згуртовує народ, певною мірою ріднить людей між собою. Але народ сам по 

собі — це розпорошені на певному просторі окремі групи людей (села, 

містечка, міста), яких ніщо не єднає, навіть мова. У цілісне суспільство їх 

об’єднує держава. А держава, за визначенням, даним в 11-томному 

“Словнику української мови”, — це “апарат політичної влади в суспільстві”, 

тобто чиновники від найвищого до найнижчого рівнів. Державі потрібна 

єдина мова для того, щоб забезпечити єдність країни, уникнути сепаратизму і 

щоб усі громадяни однаково сприймали її вимоги й розпорядження. 

Розумні можновладці це завжди добре пам’ятали й не усувалися від 

врегулювання мовних проблем у країні. У Франції, у якій у верхах здавна 

панувала латинська мова, король Франциск І ще 1539 року видав указ, за 

яким єдиною державною мовою оголошувалася французька, її паризький 

діалект, і таким чином було усунуто двомовність у країні. Коли наприкінці 

ХVІІІ ст. у Франції перемогла буржуазна революція й виявилося, що 

половина населення не володіє мовою своєї країни, було залучено всі 

державні чинники і зроблено все для того, щоб утвердити французьку мову 

як єдину на всій території держави, хоч це й нелегко давалося. І вже зовсім 

недавно, 4 серпня 1994 року, Національні збори й Сенат Франції прийняли 

закон, яким встановлено суворі санкції за ігнорування французької мови на 

території держави та засмічення її непотрібними іншомовними словами. І 

Франція від цього не постраждала, а навпаки, стала національно 

згуртованішою й економічно та політично могутнішою. Хто намагається 

утвердити в Україні офіційну двомовність (а чому не три- або й уже 

п’ятимовність?), той прагне відкинути її в епоху феодальної роздрібненості 

або й зруйнувати її як державу. 

 

Українська мова є державною, тож, ясна річ, держава виробляє свою 

політику в мовній царині. Сьогоріч в Україні відбулася зміна владного 

проводу. Які вади й хиби в мовній політиці попередніх наших владоможців 

найперше впадають в око, на що мали б їхні наступники передовсім звернути 

увагу в питаннях нормалізації моворозвитку та щонайширшого 

функціонування української мови? 

Попередні наші владоможці не дуже вболівали за державну мову (і за 

державу теж), вони дбали передусім про особисте збагачення, про власні 

прибутки. А теперішні — й поготів. Аби тільки не шкодили. А мова 

розвивається й збагачується лише тоді, коли нею постійно користуються. Це 

як вода в криниці: чим більше її беруть, тим вона чистіша. Отже, треба, щоб 

наша мова повсюдно звучала в Україні, як повсюдно звучать державні мови у 

Франції, Німеччині, Польщі, Росії. 

 

В усі часи й у всіх народів найголовнішим чинником формування 

рідномовності молодих поколінь була національна школа. Наскільки  сучасна 

освітня система виконує цю високу місію? Чого бракує нашій школі для 



перетворення на потужний осередок якісної мовної освіти та якісного 

мовного виховання? 

Більшість учителів-словесників докладає надзвичайно багато зусиль 

для формування рідномовності серед молоді. Але не все ще гаразд у цій 

державно важливій справі. По-перше, школі бракує цікавих, захоплюючих 

україномовних книжок для дітей, не тільки художніх, а й науково-

популярних. Переважно вони є написані, але в шкільних бібліотеках їх нема. 

І в продажу їх знайти важко. По-друге, відомі олімпіади й конкурси знавців 

української мови серед школярів, буває, проводяться формально, без 

залучення до них усіх учнів. По-третє, учні ще нерідко заучують напам’ять 

готові правила з української мови замість того, щоб виводити їх самим, 

спираючись на добре відомі їм мовні факти, тобто в школі переважає 

репродуктивне навчання, а не евристичне, коли учні втягуються в активну 

розумову роботу на уроці. Майже не практикуються вправи на переказ 

прочитаного самим учнем тексту з використанням певних мовних явищ. І, 

по-четверте, частина вчителів порушує мовний режим у школі, дехто (навіть, 

на сором, поодинокі вчителі-словесники) зовсім байдужий до якості свого 

мовлення. У школі повинна панувати атмосфера надзвичайної поваги до 

мови свого народу як найбільшої святині. 

 

Наскільки реалістичною, діяльною, конструктивною й ефективною є 

державна мовна політика в освітній галузі? Чого їй бракує, на Вашу думку, 

для того, щоб відповідати сьогоднішнім змінам ув осмисленні головних 

завдань освіти? 

Мовна політика сучасної адміністрації держави деструктивна. У 

жодній країні нема такого, щоб силоміць нав’язувати дітям як обов’язкову 

мову сусідньої держави. І в жодній країні нема такого, щоб у школах для 

національних меншин усі предмети вивчалися тільки мовою національної 

меншини, як це є зараз у школах з російською мовою викладання. У 

Європейській хартії про регіональні мови і мови національних меншин від 

1992 року чітко зазначено: “Захист і розвиток регіональних мов або мов 

меншин не повинні проводитися на шкоду офіційним мовам і необхідності 

вивчати їх”. У Рамковій Конвенції про захист національних меншин від 1995 

року підкреслюється, що освіта для національних меншин має бути 

двомовною. Це конкретизується в Гаазьких рекомендаціях щодо прав 

національних меншин на освіту від 1996 року: “Підходи типу “занурення”, 

згідно з якими викладання ведеться виключно державною мовою, за якого 

діти з національних меншин повністю інтегровані в класи з дітьми більшості 

населення, не відповідають міжнародним нормам. Це такою самою мірою 

стосується й сегрегованих шкіл, у яких уся навчальна програма викладається 

виключно із застосуванням рідної мови національної меншини протягом 

усього навчального процесу”. Державна мовна політика в Україні повинна 

відповідати міжнародним правовим документам і потребам насамперед 

української нації, зусиллями якої і заради виживання якої й утворено 

державу Україну. 



 

Неодноразово чуємо з високих освітянських трибун про “модернізацію 

шкільної мовної освіти”. Як Ви гадаєте, у чому ж найперше полягає 

оновлення вивчення мови в школі, яка з ланок і якими  шляхами його має 

здійснювати? 

Модернізація шкільної мовної освіти буде можлива лише тоді, коли 

перед кожним учнем на парті стоятиме комп’ютер, забезпечений добре 

розробленими програмами на кожний урок, у яких буде передбачено систему 

прикладів і запитань для спостереження за тим чи іншим мовним явищем, 

систему вправ для практичного використання самостійно виведених учнями 

правил, тести для перевірки й оцінювання роботи кожного учня на уроці. 

Розмови ж про компетентнісний, когнітивний, комунікативно-діяльнісний, 

комунікативно-компетентнісний, функціонально-стилістичний та ще хтозна-

які аспекти навчання мови — це не що інше як жонглювання 

малозрозумілими словами. Були, є і будуть різні підходи до вивчення 

конкретних мовних явищ і розвитку мовлення учнів. І ніякий з них не може 

бути панівним, бо інакше навчальний процес буде спотворено. Основне в 

роботі вчителя на уроці — вміння створювати творчо-пізнавальну атмосферу, 

а не сліпо, догматично копіювати методичні зразки. 

Вводячи дітей у храм рідної мови, кожного разу треба насамперед 

бачити мету цієї подорожі. Чи будемо підраховувати кількість віконець під 

його куполом та визначати, з якого матеріалу їх виготовлено, чи звернемо 

увагу на те, що в їхній стрілчастій формі закладено ідею єднання з небом, 

прагнення до горнього, до самовдосконалення, — це не все одно. Так само і з 

вивченням мовних явищ. Вони мають розглядатися не розрізнено, не самі по 

собі, а як вияв дії певних закономірностей у будові мови. Адже наша мова 

напрочуд логічно побудована: і фонетика, і морфологія, і синтаксис. Треба 

тільки бачити цю логіку й розкривати її перед дітьми. Слід пам’ятати: не 

правило основне, а розуміння його суті. Мовлення ж діти повинні вчити не з 

теорії, а наслідуючи найдосконаліші зразки, яких можна вдосталь знайти в 

українських художніх творах, публіцистиці, наукових працях. 

 

Чи могли б Ви бодай у найголовніших рисах змалювати портрет 

вчителя-словесника, який здійснив би справжній мовний прорив, тобто зміг 

би забезпечити прилучення своїх вихованців до рідномовності й цим 

утвердити українську мову в її законному статусі та оздоровити її стан? 

Майбутнє народу залежить не від привілейованих чиновників, а від 

упосліджених у нашому суспільстві вчителів (вони ж бо навіть не державні 

службовці). Як учителі виховають молоде покоління, такий буде народ і 

таких він матиме чиновників у майбутньому — мислячих, людяних чи тупих, 

егоїстичних. Учителі мають не стільки давати дітям знання (знання старіють, 

іноді виявляються фальшивими), скільки формувати їхні душі, нахили, 

світобачення, розвивати уяву й мислення, прищеплювати почуття доброти й 

справедливості. І найважливішу роль у цьому плані (після батьків, зрозуміла 

річ), як мені здається, відіграють учителі-словесники. Якщо історик 



розкриває механізми й катаклізми людського існування, географ будить мрію 

про мандри, біолог дає поняття про різноманітність життя і функціонування 

живих організмів, математик вводить дитину в дивовижну магію чисел і 

логічних конструкцій, фізик анатомує матерію, то словесник плекає душу 

дитини, залучаючи через слово, через художню літературу досвід усіх 

попередніх поколінь народу. 

Учитель-словесник, зрештою як і будь-який учитель, повинен бути 

насамперед матеріально забезпечений. Це йому потрібно для того, щоб він 

міг купувати книги, передплачувати періодичні видання — і читати й читати, 

а також мав час переглянути ту чи іншу потрібну йому телевізійну передачу, 

зайти в інтернет, брати участь у громадському житті. Він творча і суспільно 

активна людина. Учителя-словесника характеризує багата на синоніми, 

метафори, порівняння, фразеологізми, необразливі дотепи мова, уміння 

навіть те саме правило висловити по-різному, а не казенно. Він залюблений у 

свій предмет і розуміє його. І залюблений у дітей та розуміє їх. 

Учитель-словесник має право (і, зрештою, як фахівець зобов’язаний) 

вимагати від своїх колег, учителів інших предметів, у спілкуванні з учнями 

поважати українську мову, строго дотримувати її літературних норм. І сам не 

має права ні на йоту порушувати їх (як і стверджувати, що сонце обертається 

навколо землі, а не навпаки). Цього, зрештою, вимагає й шкільний мовний 

режим. 

 

Чи відповідає, на Вашу думку, якість навчально-методичного 

забезпечення головним завданням мовної освіти? Які вимоги слід найперше 

висувати до такого забезпечення? 

Навчально-методичне забезпечення для вчителя української мови та 

літератури полягає насамперед у наявності добрих підручників, компакт-

дисків та наочності. Ситуація з підручниками більш-менш урегульована, хоч 

вони ще далекі від досконалості і поки що в них панує різнобій у висвітленні 

багатьох мовних явищ. Разом з тим матеріалів з мови на компакт-дисках 

майже немає, наочні посібники не випускаються. Централізовано школа не 

забезпечена всіма навчально-методичними матеріалами, учителі української 

мови та літератури, як і колись, змушені все вишукувати самотужки. Цю 

прогалину певною мірою заповнюють періодичні видання, такі, як 

“Дивослово”, “Українська мова і література” (хоч передплатити їх не всі 

мають змогу чи охоту), та вчительський самвидав — обмін власноруч 

виготовленими матеріалами. Наскільки мені відомо, дещо, але розрізнено 

роблять у цьому плані інститути післядипломної освіти педагогічних кадрів.  

 

Майбутнє кожної мови — це діти, молоде покоління. Саме від них 

залежить, чи жити мові, чи піти в небуття. Як би Ви схарактеризували з 

мовного погляду молодих українців, тих, що вирішуватимуть долю нашого 

слова вже завтра? 

Діти, зокрема студенти, з якими я працюю, за невеликими винятками 

(хіба що деякі мешканці Криму), добре володіють українською мовою. Але, 



виявляється, в Україні українська мова непрестижна: газет, журналів 

українською мовою, зокрема зорієнтованих на молодь, нема, а якщо і є, то їх 

не видно, українських книжок серед російськомовного мотлоху важко й 

знайти, телебачення в руках неукраїнських олігархів, чиновники, частина 

вчителів та викладачів вищих навчальних закладів, щоб видаватися нібито 

благородними, “просвіщенними”, “по-московській так і ріжуть” 

(Т.Шевченко), а точніше — несусвітнім суржиком. І державної ж бо 

програми про навернення українців до рідних джерел, як це є в цивілізованих 

країнах, у нас нема. Тому й реалізується програма імператриці Катерини ІІ, 

спрямована на “обрусєніє малоросов”. Але, як стверджують соціологи, 

більшість громадян України, особливо молодь, безповоротно перейшла межу 

визнання себе українцями. І цього процесу вже ніхто не спинить. 
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