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МЕТА СТВОРЕННЯ ЖУРНАЛУ „СЕРЦЕ НАЦІЇ”:

 піднесення престижу української мови;
 виховання поваги до історичного минулого;


свідоме дотримання чистоти українського слова в

повсякденному житті.

Трембітна мово, музико, калино!
Звучи в розмові, повсякчас звучи.
Говориш ти – говорить Україна.
О рідне слово, більше не мовчи!

І. Серце нації
Мова українська – то Шевченка
слово,
Лесі Українки і Марка Вовчка.

Мова українська – то дарунок
Бога.
Це барвисте слово генія Франка.
Мова українська – це і степ
широкий,
це сади вишневі, і гаї, ліси,
мова
українська
–
океан
глибокий
мудрості народу – вічної краси.
Мова українська – берегиня
наша,
пісня

материнська,

голос

немовлят.
Мова українська – це достатку
чаша
І найбільше свято із відомих
свят.
Мова – це серце нації, а нація – це особистість; вона має своє обличчя, свій
характер, темперамент, свою культуру, мораль, честь і гідність, своє минуле,
теперішнє й майбутнє.
Українська мова – мова української нації. У ній – тисячолітня історія
нашого народу – історія тяжка, кривава, із злетами та падіннями, осяяна духом
свободи та незалежності Української держави.
Дивовижна українська мова, що пройшла довгими тернистими шляхами
свого розвитку, - це частина сутності нашого „я”, нашої ментальності. Вона
ввібрала в себе все найкраще, найніжніше, найвеличніше, наймудріше,
найблагородніше, найпоетичніше та найблагородніше – перший голос немовляти,
яким воно сповістило про свою появу на світ, і останній, розпачливий зойк
прощання людини з білим світом; святковий настрій від Великодніх дзвонів та
глибоку тугу голосіння від найдорожчих утрат, блакить високого неба і золото
сонця та пшеничних ланів; дзюрчання кришталево чистих гірських потоків і
аромат квітучих вишневих садів та пахучих лугів; гіркоту поневіряння на чужині

й відчуття піднесеності в молитві до Бога за свій рід, за Україну, за мир, добро і
спокій на всій планеті.

ІІ. „Біографія” української мови
1. Як виникло письмо
Перші спроби письма дійшли до нас із сивої давнини. Спочатку це
була гілочка пальми – знак миру. Потім – схематичне зображення
предмету чи явища. І нарешті – ієрогліфи.

2. Народження української писемності
Прямим попередником слов’янської мови є алфавіт, створений
братами Кирилом і Мефодієм.
Існує два різновиди старослов’янських писемних знаків: кирилиця
і глаголиця.
Кириличний алфавіт з ХІ ст. широко застосовували в історичній та
світський літературі східних слов’ян. Його успадкували три слов’янські
народи: український, російський і білоруський.
У давнину всі книги були рукописними, бо їх писали від руки. Це
справжні витвори мистецтва.
Наші предки читали літопис „Повість минулих літ”, автором якого
є Нестор.

3. Поневіряння української мови
1720 р. – заборона друкувати книги українською мовою.
1775 р. – руйнація Запорізької Січі, закриття українських шкіл.
1863 р. – указ про заборону видання книжок українською мовою.
1914 р. – ліквідація української преси та журналів.

1938 р. – постанова про обов’язкове вивчення російської мови.
1989 р. – постанова, яка закріпила в Україні російську мову як загальнодержавну.
Хотіли вирвати язик,
Хотіли ноги поламати,
Топтали під шалений крик,
В’язнили, кидали за грати.
Зробить калікою з калік
тебе хотіли, рідна мати!

4. Відродження української мови
1798 р. – перше видання „Енеїди” І. Котляревського започаткувало
літературну українську мову.

Так, Котляревський у щасливий час
Вкраїнським словом розпочав співати…

А Т. Шевченко розкрив живу музику українського слова.

Ну що б, здавалося, слова,
слова та голос – більш нічого.
А серце б’ється, ожива,
Як їх почує.

1989 р. – українській мові було надано статус державної.
1996 р. – Конституція України затвердила статус єдиної державної
мови – української.

ІІІ. Культура мовлення
Культура мовлення – це духовне обличчя людини. Вона свідчить
про загальний розвиток особистості, про ступінь прилучення її до
духовних багатств рідного народу й надбань усього людства.
Культура мовлення тісно пов’язана з культурою мислення. Якщо
людина ясно, логічно мислить, то й мовлення в неї ясне, логічне. І
навпаки, якщо в людини немає думок, якщо вона говорить про те, чого
не розуміє або не знає, то й мовлення в неї плутане, беззмістовне,
захаращене зайвими словами, непотрібними красивостями. Мовлення
тоді гарне, коли воно якнайповніше й якнайточніше передає думки чи
малює образи й легко сприймається.

На все впливає мови чистота:
Зір глибшає, і кращають уста;
Стає точнішим слух, а думка
гнеться;
Як вітром розколихані уста.

ІV. Дещо про грамотність
Основою мовленнєвої культури є грамотність, тобто дотримання
загальноприйнятих літературних норм у користуванні лексичними,
фонетичними,
засобами

морфологічними,

мови.

Але

цим

синтаксичними

поняття

і стилістичними

мовленнєвої

культури

не

вичерпується. Мовлення має бути не тільки правильним, а й лексично
багатим, синтаксично різноманітним. Щоб цього досягти, треба
вслухатися в живе мовлення, вдумливо читати політичну, художню,
наукову літературу, звертаючи при цьому увагу на вживання окремих
слів, на особливо вдалі висловлювання, на побудову речень,
користуватися словниками. Треба активно розвивати своє мовлення:
усно й письмово викладати думки, виправляти себе, перебудовувати
сказане, шукати найкращі й найдоцільніші варіанти висловлювання.
Грамотне, багате мовлення – не тільки ефективний засіб передачі
й сприйняття думок та образів. Це й вияв поваги до людей, з якими
спілкуєшся, до народу, який створив цю мову.

V. „Грамотність” по-сумськи
Коли забув ти рідну

Берегти й плекати

мову –

Треба всюди й

Яка б та мова не була –

повсякчас,

Ти втратив мову і

Бо ж єдина, так, як

основу,

мати,

Ти обчухрав себе до

Мова кожного із нас.

тла.

VІ. Які правила
слід повторити

рекламодавцям?
1. У називному відмінку множини іменники першої відміни твердої
групи мають закінчення –и, м’якої та мішаної груп - -і, після голосного та
апострофа - -ї: книжки, машини; бурі, надії, статті; кручі, межі, стелажі.
2. Іменники чоловічого роду в родовому відмінку однини приймають
закінчення –а (у твердій та мішаній групах), -я (у м’якій групі), коли вони
означають: а) назви осіб, власні, імена та прізвища: промовця, студента;
Андрія, Дмитра, Коротченка, Шевченка.
3. У загальних назвах іншомовного походження приголосні звичайно
не подвоюються: акумуляція, бароко, група, ролердром.
4. Через дефіс пишуться складні іменники, утворені з двох іменників
без допомоги сполучного звука, незалежно від того, чи в даному слові
відмінюються обидва іменники, чи тільки другий: купівля-продаж, блоксистема, міні-футбол, шафа-купе.

5.

Складні прикметники пишуться

через

дефіс, якщо першим

компонентом є числівник, написаний цифрами: 20-річний, 14-поверховий.
6. Подвоєні приголосні маємо при збігу однакових приголосних: а)
кореня або основи на -н- (-нь-) і суфіксів –н(ий) [-н(і)й], -ник, -ниц(я): день –
денний, закон – законний, ресторан – ресторанний; годинник; Вінниця,
віконниця.
7. Повна назва міністерства: Міністерство освіти і науки України (2011
р.); Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.
8. З великої літери пишеться перше слово складених назв типу:
Київський будинок мод.
З великої літери може писатися перше слово й скороченої назви, якщо
відповідна повна назва вже згадувалася в тексті, а також – на вивісках:
Будинок одягу, Палац культури.
(Український правопис / Інститут мовознавства ім. О.О.
Потебні
НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. – К.: Наук. думка, 2008. – 288 с.)

А ось і результат!

VІІ.
Лексикограматична
гра „Хто перший?”
Для цієї гри ведучий повинен мати аркуш паперу з завданням, а гравці –
набори карток, на яких написані слова-відповіді. Набори карток відрізняються
один від одного кольором і кладуться в окремі конверти. Одержавши конверти,
гравці виймають з них картки і розкладають перед собою на столі (на парті).
Ведучий читає зі свого аркуша завдання, наприклад: „Знайдіть слово, яке
пишеться в лапках”. Усі учасники гри відшукують картки з відповідними словами
та кладуть на столі перед ведучим. Гравець, який помилився, одержує картку
назад. Виграє той, хто першим викладе усі свої картки.

Зразки завдань і карток для гри

Завдання для ведучого

Слова-відповіді
для гравців

І. Переклад
1. Перекладіть українською мовою слово „мебель”
Меблі
2. Перекладіть українською мовою слово „кровать”
Ліжко
3. Перекладіть українською мовою слово „городянин”
Містянин
4. Перекладіть українською мовою слово „кукли”
Ляльки
5. Перекладіть українською мовою слово „хлопковий”
Бавовняний
ІІ. Звертання
1. Поставте в кличній формі слово „Україна”
Україно
2. Поставте в кличній формі слово „народ”
Народе
3. Поставте в кличній формі слово „земля”
Земле
4. Поставте в кличній формі слово „канцелярія”
Канцеляріє
5. Поставте в кличній формі слово „Андрій”
Андрію
ІІІ. Велика літера у власних назвах
1. Знайдіть слово-назву, яке пишеться з великої букви в
Універмаг „Київ”
лапках
2. Знайдіть слово-назву, яке пишеться з великої букви в
Група „Бумбокс”
лапках
3. Знайдіть слово-назву, яке пишеться з великої букви
Будинок одягу
4. Знайдіть слово-назву, яке пишеться з великої букви
Вулиця Труда
5. Знайдіть слово-назву, яке пишеться з великої букви в
Магазин „Еврика”
лапках
IV. Правопис закінчень відмінюваних слів
1. Поставте в називному відмінку множини іменник стелаж Стелажі
2. Поставте в родовому відмінку іменник Шевченко (чол.)
Шевченка
3. Поставте в родовому відмінку множини іменник тонна
Тонн
4. Поставте в родовому відмінку іменник Шевченко (жін.)
Шевченко
5. Поставте в родовому відмінку іменник квас
Квасу
VI. Правопис слів іншомовного походження
1. Знайдіть слово іншомовного походження, яке пишеться з Ательє
м’яким знаком
2. Знайдіть слово іншомовного походження, яке пишеться з Комп’ютер
апострофом
3. Знайдіть слово іншомовного походження, яке пишеться
Фюзеляж
без апострофа
4. Знайдіть слово іншомовного походження, яке пишеться
Ролердром
без подовження приголосних
5. Знайдіть слово іншомовного походження, яке пишеться з Лимон
літерою и як виняток

Слів у мові –мільйон, вибирайте найкращі,

Кожне з них ,лиш торкни, – як струна ,
виграва.
Зрозумілі, вагомі й усі вони ваші –
Мелодійні, дзвінкі, українські слова.

VІІІ. Підслухані мовні „перли”
Неправильно
1. Моя сестра подібна з батьком, а я
схожа на маму.
2. Ми уходимо!
3. Справді – бо ти домосід!
4. Можна Вас на пару слів?
5. Приємного апетиту!
6. Ви сходите на слідкуючій зупинці?
7. І раптом шалений біль в області
серця.
8. Мені без різниці.
9. Ти правий.
10. Пока! До зустрічі!

Правильно
Моя сестра подібна до батька, а я схожа
на маму.
Ми йдемо!
Справді – бо ти домонтар! (Справді – бо
ти пічкур!)
Можна Вас на хвильку? (Можна Вас на
кілька хвилин?)
Смачного!
Ви виходите на наступній зупинці?
І раптом шалений біль у ділянці серця.
Мені байдуже.
Ти маєш рацію.
Бувай! Ходи здоровий!

Кухлик

Дід приїхав із села,

Продавщиця теж була

Ходить по столиці.

Гостра та бідова.

Має гроші – не мина

- У мєня єсть свій язик

Жодної крамниці.

Ні к чему мнє мова!

Попросив він: – Покажіть

І сказав їй мудрий дід:

Кухлик той, що скраю.

- Цим пишатися не слід,

Продавщиця: – Што? Чево?

Бо якраз така біда в моєї корови:

Я нє понімаю.

Має, бідна, язика

- Кухлик, люба, покажіть,

І не знає мови.

Той, що збоку смужка.

- Ти зрікся мови рідної. Тобі

- Да какой же кухлик здесь,

Твоя земля родити перестане.

Єслі ето кружка!

Зелена гілка в лузі на вербі

Дід у руки кухлик взяв

Від доторку твого зів’яне!

І насупив брови.

Ти зрікся мови рідної. Нема

- На Вкраїні живете

Тепер у тебе роду, ні народу…

Й не знаєте мови…

Павло Глазовий

Маленькі поради задля великої справи
-

Цікаво, а чи є в нашій державі відповідальність за наругу над
державною мовою?

-

Ні, на сьогодні в Україні не передбачено відповідальність за
знущання, насміх, глум чи зневагу до державної мови.

-

Тобто наруга над мовою в нашій країні є безкарною?

-

Звичайно,

держава

не

дозволяє

публічного

приниження,

навмисного спотворення української мови…
-

То як же виховувати в наших містян повагу до рідної мови? З чого
починати?

-

Починати ми повинні й будемо з себе. А для цього потрібно…

-

Я знаю. Треба гарно вчитися в школі, працювати зі словниками,
спілкуватися українською не тільки на уроках.

-

Правильно. І тоді на вулицях нашого міста зникне не лише
побутове, а й мовне сміття.

ІХ. Молитва до мови
- Мово! Присвятая Богородице мого народу!
З чорнозему, з любистку, м’яти, рясту, євшанзілля, з роси, з дніпровської води, від зорі і місяця
народна.
Мово! Мудра Берегине, що не давала погаснути
земному вогнищу роду нашого і тримає народ на

небесному Олімпі волелюбності, слави і гордого
духу.
Мово!

Велична

молитво

наша

у

своїй

нероздільній трійці, що єси ти і Бог Любов, і Бог
Віра, і Бог Надія!
Мово

наша!

Дзвонкова

кринице

на

середохресній дорозі нашої долі! Твої джерела б’ють
десь від Магми, тому й вогненна така. А вночі
купаються в тобі ясні зорі, тому й ласкава така.

К. Мотрич

Х. Список рекомендованої літератури
Як

парость

виноградної

лози,
Плекайте мову.
Пильно й ненастанно
Політь бур’ян. Чистіша від
сльози
Вона хай буде…
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