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ІСТОРІЯ СВЯТА
На XXX сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, що

проходила 26 жовтня – 17 листопада 1999 року в Парижі,
оголошено про підтримку мовного та культурного
різноманіття та багатомовності. Для цього було засноване
міжнародне свято, що відзначається 21 лютого. Датою свята
обрали день протестів у Бангладеші в 1952 році, коли влада
жорстоко придушила акцію проти заборони бенгальської
мови в країні. З 2000 року День рідної мови щорічно
відзначають в Україні.

Пям'ятник жертвам боротьби за
статус бенгальської мови,
встановлений на території
університету в Дацці (Бангладеш).



В Україні живуть майже
100 національних меншин.

До найпоширеніших
належать близько 40 мов,
держава підтримує 13 з
них – більше, ніж будь-яка
європейська держава.

874 навчальні заклади здійснюють навчання
мовами корінних народів і національних меншин
поряд із державною мовою.

Мови національних меншин в Україні // Укрінформ : офіц. сайт. –
Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3408253-movi-v-
ukraini.html

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3408253-movi-v-ukraini.html


https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3408253-movi-v-
ukraini.html
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“Мова – душа кожної 
національності, її святощі, 

її найцінніший скарб”.
Іван Огієнко



Спитай себе, дитино, хто ти є,
І в серці обізветься рідна мова;
І в голосі яснім ім'я твоє
Просяє, наче зірка світанкова.
З родинного гнізда, немов пташа,
Ти полетиш, де світу далечизна,
Та в рідній мові буде вся душа
І вся твоя дорога, вся Вітчизна.
У просторах, яким немає меж,
Не згубишся, як на вітрах полова.
Моря перелетиш і не впадеш,
Допоки буде в серці рідна мова...

Дмитро Павличко



"Рідна мова – мова родини, роду, а отже, й народу до якого
людина належить за походженням (кровно) і/або за
переконанням (духовно), тобто мова, якою людина спілкується
з народом, ідентифікує себе з іншими членами спільноти носіїв
цієї мови".

Українська мова. Енциклопедія. 2007

"Українська мова – мова корінного населення України, а
також українців, що проживають за її межами... Українська мова
входить до другого десятка найпоширеніших мов світу, нею
розмовляє близько 45 млн. людей. Належить до східної
групи слов’янських мов, що входять до індоєвропейської
мовної сім’ї".

Енциклопедія освіти. 2021
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МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ

Європейська хартія регіональних мов або мов меншин
та пояснювальна доповідь [Електронний ресурс] // Рада Європи
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https://rm.coe.int/belarus-brochure-ua-pdf/16807412ca
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_055#Text
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в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року [Електронний ресурс] :
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Роз’яснення норм Закону України "Про
забезпечення функціонування української
мови як державної" [Електронний ресурс]
// Міністерство культури та інформаційної
політики України. – Київ, 2021. – Режим доступу:
https://www.mkip.gov.ua/content/materiali-shchodo-
norm-zakonu-pro-zabezpechennya-
funkcionuvannya-ukrainskoi-movi-yak-
derzhavnoi.html/, вільний (дата звернення:
10.01.2023). – Назва з екрана.

Річний звіт про стан дотримання Закону
України "Про забезпечення функціонування
української мови як державної" у 2021 році
[Електронний ресурс] / Т. Кремінь та ін.
// Державні сайти України / Кабінет Міністрів
України. – Київ, 2021. – Режим доступу:
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вільний (дата звернення: 12.01.2023). – Назва з
екрана.

https://www.mkip.gov.ua/content/materiali-shchodo-norm-zakonu-pro-zabezpechennya-funkcionuvannya-ukrainskoi-movi-yak-derzhavnoi.html
https://osvita.ua/legislation/other/65639/
https://mova-ombudsman.gov.ua/richnij-publichnij-zvit-za-2021-rik?fbclid=IwAR3dA7k8lI4HYR0j5RubNw1VcsmWmRQHDBExx68o_fNoaCDLb5Fp21PkgTE


З 16 січня 2021 року державна мова
обов’язкова у сфері надання усіх освітніх
послуг [Електронний ресурс] // Освітній
омбудсмен України. – Київ, 2021. – Режим
доступу: https://eo.gov.ua/z-16-sichnia-2021-
roku-derzhavna-mova-obov-iazkova-u-sferi-
nadannia-usikh-osvitnikh-posluh/2021/01/16/,
вільний (дата звернення 10.01.2023). – Назва
з екрана.

Про застосування державної мови в
освітньому процесі [Електронний ресурс] :
лист МОН № 1/9-581 від 17.09.19 р.
// Освіта.ua. – Київ, 2019. – Режим доступу:
https://osvita.ua/legislation/other/65639/,
вільний (дата звернення: 10.01.2023). –
Назва з екрана.
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Теорії нації як методологічна засада формування державної
мовної політики [Електронний ресурс] / Т. В. Ковальова
// Ефективність держ. упр. : зб. наук. пр. / Львів. регіон. ін-т держ.
упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2020. –
№ 62. – С. 28–43. – Режим доступу:
https://epa.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/111/108, вільний
(дата звернення 10.01.2023). – Назва з екрана.

Забезпечення функціонування української мови як державної
та мовних прав корінних народів і національних меншин
// Гуманітарна політика в Україні : виклики та перспективи (Біла
книга) : аналіт. доп. / [Сінайко О. О.(кер. авт. кол.), Тищенко Ю. А.,
Каплан Ю. А. та ін.] ; за заг. ред. Ю. Б. Каплан, Ю. А. Тищенко. –
Київ : НІСД, 2020. – С. 68–77. – Режим доступу:
https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-12/bila-knyga.pdf, вільний
(дата звернення 12.01.2023). – Назва з екрана.

ДЕРЖАВНА МОВНА ПОЛІТИКА
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ВД Дмитра Бураго, 2021. – 420 с. – Режим доступу:
https://drive.google.com/file/d/1XPd8xME-
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24.01.2023). – Назва з екрана.
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Закон про функціонування української мови в світлі преференцій
громадян щодо мовної політики держави [Електронний ресурс] : ключова
доповідь / В. Кулик // Наук. записки Ін-ту політич. і етнонац. дослідж. ім. І.
Ф. Кураса НАН України. – 2019. – Вип. 3/4. – С. 224–252. – Режим доступу:
https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/nz_99-100.pdf, вільний (дата
звернення 12.01.2023). – Назва з екрана.

Шляхи та форми реалізації мовного законодавства в Україні
[Електронний ресурс] / О. В. Ялова // Наук. вісн. Нац. акад. внутр. справ. –
2020. – № 1. – С. 110–119. – Режим доступу:
https://lawscience.com.ua/uk/journals/tom-25-1-2020, вільний (дата
звернення 12.01.2023). – Назва з екрана.

Мовний менеджмент як механізм реалізації державної мовної
політики [Електронний ресурс] / Т. В. Ковальова // Наук. записки Ін-ту
законод. Верховної Ради України. – 2020. – № 2. – С. 129–138. – Режим
доступу: https://instzak.com/index.php/journal/article/view/1800, вільний
(дата звернення 12.01.2023). – Назва з екрана.

Мовне питання як чинник впливу на національну безпеку
[Електронний ресурс] / М. Є. Мозер // Cтратегічна панорама / Нац. ін-т
стратег. дослідж. – 2020. – № 1/2. – С. 29–41. – Режим доступу: https://niss-
panorama.com/index.php/journal/article/view/104/104, вільний (дата
звернення 09.01.2023). – Назва з екрана.
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Актуальні питання мовної політики в Україні [Електронний ресурс]
/ Ю. М. Фазан // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми,
перспективи : матеріали ХVІІ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ,
25 листоп. 2021 р. / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв,
С. С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. – С. 99–
103. – Режим доступу: https://www.naiau.kiev.ua/zagalnoakademichni-
kafedri/kafedra-pravnichoyi-lingvistiki/naukova-diyalnist/materiali-naukovih-
zahodiv/vnpk-spp/, вільний (дата звернення 12.01.2023). – Назва з
екрана.

Європейська хартія регіональних мов або мов меншин: досвід
ратифікації в Україні [Електронний ресурс] / Є. І. Томашевська
// Політікус=Politicus. – 2021. – № 2. – С. 155–160. – Режим доступу:
http://politicus.od.ua/2_2021/24.pdf, вільний (дата звернення:
12.01.2023). – Назва з екрана.
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