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День української писемності та мови – державне свято, яке 
щороку відзначається в Україні 9 листопада. Установлене воно 
було 9 листопада 1997 року Указом Президента № 1241/97 «Про 
День української писемності та мови» на підтримку «ініціативи 
громадських організацій та з урахуванням важливої ролі 
української мови в консолідації українського суспільства».
За православним календарем — це день вшанування пам’яті 
преподобного Нестора-літописця — письменника-агіографа, 
основоположника давньоруської історіографії, першого 
історика Київської Русі, мислителя, ученого, ченця Києво-
Печерського монастиря. Дослідники вважають, що саме з 
преподобного Нестора-літописця і починається писемна 
українська мова.
Чернецтво Нестор прийняв у 17-річному віці, пізніше висвячений у 
сан диякона. Він був книжником із широким історичним 
світоглядом і великим літературним хистом. Автор двох відомих 
творів – «Житіє Бориса і Гліба» та «Житіє Феодосія Печерського», 
складених у кінці ХІ ст. або на початку ХІІ ст. Всесвітню славу 
Нестору принесла справа усього його життя – участь у 
літописанні Київської Русі. Він переробив зведення Никона (1073) 
та Іоанна (1093), опрацював низку нових усних і письмових 
джерел, довів розповідь до 1113 року, надав їй літературної 
форми. Так на початку ХІІ ст. виникла перша редакція «Повісті 
минулих літ». 
А от витоком сучасної літературної української мови вважається 
відома поема «Енеїда» Івана Котляревського − перша 
масштабна пам’ятка українського письменства, що була 
укладена розмовною українською мовою.
Колись цього дня віддавали до школи дітей. Батьки зі школи йшли 
до церкви та ставили свічку перед образом преподобного, 
вірячи, що він допоможе дитині вивчитися. І, що головне, вчитися 
все життя багато, старанно і завжди. Адже «користь від цього є 
велика», бо «Хто вчиться змолоду – не зазнає на старість голоду».
Традиційно в День української писемності та мови покладають 
квіти до пам’ятника Несторові-літописцю, відзначають 
найкращих популяризаторів українського слова, заохочують 
видавництва, які випускають літературу українською мовою. В 
цей день українське радіо запрошує усіх охочих  написати 
диктант.



Із гідністю й шаною ми маємо 

усвідомлювати велику вагу рідного 

слова й особисту відповідальність за 

нього перед минулим, сьогоденням і 

майбутнім. Державність мови є 

універсальною формою об’єднання 

людей в одне ціле, в одну націю, це 

важливий чинник самовизначення 

нації, надійна основа розвитку 

держави. День української 

писемності та мови – це свято, коли 

в нас є нагода вклонитися Слову –

його красі та виразності, влучності 

та розмаїтті.



ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО УКРАЇНСЬКУ МОВУ

Упродовж століть українська мова зазнавала суттєвих утисків і заборон з боку різних 

держав, залежно від того, під чиєю владою опинялася Україна. Нині українська мова 

має державний статус.

Сучасна українська мова налічує близько 256 тисяч слів і включена до списку мов, які 
успішно розвиваються
.
Українська мова одна з найкрасивіших мов та визнана другою за мелодійністю мовою 
світу      після італійської

Українська мова належить до слов’янської групи індоєвропейської мовної сім’ї.

Українська мова поширена також у Білорусі, Молдові, Польщі, Росії, Румунії, Словаччині, 
Казахстані, Аргентині, Бразилії, Великій Британії, Канаді, США та інших країнах, де 

мешкають українці.



Якщо з українською мовою

В тебе, друже, не все гаразд,

Не вважай її примусовою,

Полюби, як весною ряст.

Примусова тим, хто цурається,

А хто любить, той легко вчить:

Все, як пишеться, в ній

вимовляється, –

Все, як пісня, у ній звучить.

І журлива вона, й піднесена,

тільки фальш для неї чужа.

В ній душа Шевченкова й Лесина,

І Франкова у ній душа.

Дорожи українською мовою,

Рідна мова – основа життя.

Хіба мати бува примусовою?

Непутящим бува дитя!

Дмитро Білоус



День української писемності та мови – це свято, коли в нас є

нагода вклонитися Слову – його красі та виразності, влучності

та розмаїтті.

Мова, як струмочки, увібрала потічки слів, приказок, думок,

текстів, живого спілкування. Народна мудрість стверджує:

скільки знаєш мов, стільки разів ти людина. Але ми впевнені,

що без рідної мови жодна людина не здатна повноцінно

почувати себе частиною власного народу, його історії та

культури.

Люди, пам’ять про яких живе й житиме століттями, були 

непересічними й яскравими. Згадаємо Івана Котляревського –

класика української літератури, письменника, поета, драматурга, 

громадського діяча, який народився 9 вересня 1769 року. З його 

поеми «Енеїда» фактично розпочалося формування літературної 

української мови на основі живої народної мови.





Тараса Григоровича Шевченка  називають 
провісником нового життя, народним 
пророком, титаном духу, який уболівав за долю 
рідного народу, тому й залишив нащадкам 
духовний заповіт, що передається із покоління в 
покоління, від роду до роду. Духовну велич і 
красу українського слова він підніс на найвищу 
височінь.
Український поет – автор кількох поетичних 
збірок, поем, драми «Назар Стодоля», 
російськомовних повістей; ідейний натхненник 
Києво-Мефодіївського товариства;

художник – випускник Петербурзької академії 
мистецтв; автор чималої кількості олійних 
полотен, зокрема, портретів та автопортретів, 
акварелей, рисунків;
офортист – академік гравюри: один із перших у 
тогочасній Російській імперії, автор багатьох 
офортів на класичні та власні сюжети;
громадський діяч, просвітитель – своїм коштом 
склав та видав «Буквар» для недільних шкіл, 
планував видати також граматику, арифметику, 
географію; брав участь у підготовці першого 
номера журналу «Основа»; популяризатор 
класичного мистецтва серед простого люду;
основоположник нової української літератури: 
втілив у поетичній формі норми 
народнорозмовної мови, котрі стали основою 
для створення української літературної мови. 



27 серпня 1856 року народився видатний 
український поет, романіст і драматург Іван 
Якович Франко. Його вірші та прозу читає й 
досліджує багато поколінь наших співвітчизників. 
Деякі з його творів стали класикою ще за його 
життя, надихаючи композиторів своїм духом і 

ритмічністю. А його п’єса «Украдене щастя» —
це одна з найпопулярніших п’єс у 
репертуарі кращих театрів України. Цікаво й те, 
що Франко був одним із перших в Україні 
людей, які носили вишиванку як частину свого 
щоденного гардероба. Франко славиться й 
своєю плідною роботою впродовж усієї творчої 
активності, яка тривала майже пів століття. Його 
праці в різних галузях і різними мовами 
становлять творчий доробок загальним обсягом 
понад 100 томів. 



Про те, що Леся Українка, окрім віршів і

драматичних творів, писала також прозові твори,

знають мало читачів. А між тим вона писала

оповідання, публічно читала їх, подавала на

конкурси і турбувалася їх публікацією.

Прозові оповідання Лесі Українки пронизані увагою
до щоденних деталей життя.

Ле́ся Украї́нка — українська
письменниця, перекладачка,
фольклористка, культурна діячка,
співзасновниця літературного
гуртка «Плеяда» та групи
Українська соціал-демократія. В
сучасній українській традиції
входить до переліку найвідоміших
жінок давньої та сучасної України.



Володи́мир Миколай́ович Сосю́ра —
український письменник, поет-
лірик, автор понад 40 збірок поезій, 
широких епічних віршованих 
полотен, роману «Третя Рота», 
бунчужний 3-го Гайдамацького 
полку Армії УНР. Належав до низки 
літературних організацій того 
періоду — «Плуг», «Гарт», 
«ВАПЛІТЕ» та інших



Гонча́р Оле́сь Тере́нтійович 

світоч української нації, пейзажист, 

лірик, письменник і публіцист.  Його 

твори відомі далеко за межами 

України, їх перекладено більш ніж 40 

мовами світу, багато разів вони 

перевидавалися, мають широке коло 

шанувальників. 



Одна з ключових і найбільш відомих 

особистостей у сучасній українській 

літературі. Всі книги Оксани Забужко 

в тій чи іншій мірі зачіпають важливі 

соціально-політичні питання країни в 

цілому і життя кожного конкретного 

індивідуума конкретно. Цю українську 

письменницю добре знають у світі, а 

її роботи переведені на 20 мов. 

Окремими виданнями праці автора 

виходили в США, Італії, Чехії, Польщі, 

Болгарії, Нідерландах, Сербії, Росії та 

інших країнах Європи і Азії. 



• У всіх народів мова – це
засіб спілкування, у нас це
– фактор відчуження. Не
інтелектуальне надбання
століть, не код порозуміння,
не першоелемент
літератури, а з важкої руки
Імперії ще й досі для
багатьох – це ознака
націоналізму, сепаратизму,
причина конфліктів і
моральних травм. Людина
розмовляє рідною мовою, а
на неї озираються…

Лі́на Васил́івна Костен́ко —
українська письменниця, поетеса-
шістдесятниця. Лауреатка 
Шевченківської премії, Премії 
Антоновичів. У радянські часи 
брала активну участь у 
дисидентському русі, за що була 
надовго виключена з літературного 
процесу.



Васи́ль Миколай́ович Шкляр —
український письменник, політично-
громадський діяч. Один із 
найвідоміших і найбільш читаних 
сучасних українських письменників. 
Деякі літературні оглядачі 
називають його «батьком 
українського бестселера»



Ірен́ Віта́ліївна Роздобу́дько —
українська письменниця, 
ілюстраторка та сценаристка. До 
початку письменницької та 
сценарної кар'єри, у минулому 
також написала кілька 
російськомовних збірок поезій та 
працювала журналісткою
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Примірники: всього: 1 – АХЛ.

У2

Р64 Роздобудько, І. Мерці / І. Роздобудько. – Львів :
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Примірники: всього:1 – АХЛ.

У2

Ш66 Шкляр, Василь. Чорне Сонце : збірка / В. М. Шкляр. –
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