
Українська мова 
Урок № 29.   
Тема: Поняття мовної стійкості. Джерела, що живлять мовну стійкість 

Прочитайте, поміркуйте. 
Мово! Пресвятая Богородице мого народу! З чорнозему, рясту, любистку, 

м’яти, євшан-зілля, з дніпровської води, від зорі і місяця народжена! 
 Мово! Мудра Берегине, що не давала погаснути земному вогнищу роду 

нашого і тримала 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. Тож стояла Ти на чатах коло вівтаря нашого 
національного храму й не впускала туди злого духа виродження, злого духа 
скверноти, злого духа ганьби. І висвячувала душу козацького роду спасенними 
молитвами і небесним вогнем очищення, святими водами Божого річища, щоб 
не змалів і не перевівся народ той. І множила край веселий, святоруський і люд 
хрещений талантами, невмирущим вогнем пісень і наповнювала душу Божим 
сяйвом золотистонебесним, бо то кольори духовності і Божого знамення. 

Мово моя! 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. Тож зцілювала Ти втомлених духом, давала силу, 
здоров’я, довгий вік і навіть безсмертя тим, що пили Тебе, цілющу джерелицю, 
і невмирущими ставали ті, що молилися на дароване Тобою Слово. Бо 
«Споконвіку було Слово. І Слово було у Бога. І Слово було Бог».(К. Мотрич) 
1. Законспектувати текст. 
  В статті 10 Конституції України записано, що державною мовою в 
Україні є українська мова. 

Ми знову стоїмо перед парадоксальним фактом українізації в Україні. 
Нещодавно прийнято закон, що кожна 4 –та пісня на Українському радіо має 
звучати українською мовою. Як на мою думку, це ще тільки перший крок. 
Щорічно з метою утвердження державного статусу української мови, 
піднесення її престижу проводяться конкурси знавців української мови ім. 
Петра Яцика, ім. Тараса Шевченка, «Соняшник» та ін. В той же час на 
телебаченні поширена двомовність, у великих містах, в тому числі і в столиці 
України, Києві, звучить частіше мова окупанта. Найжахливішим є те, що деякі 
наші земляки не хочуть знати й вивчати рідну мову, навіть обранці народу – 
депутати Верховної Ради, часто виступають по-російськи. 

На захист української мови ставали в усі часи її утисків і письменники, 
ризикуючи часто власним життям. 
2. Творчий диктант. Скласти синонімічні ряди і записати у зошити: 
1. Іти – … 
2. Хвилювати – … 
3. Швидко – . . . 
3. Лексичний марафон. Завдання  
 - Доберіть епітети до слова «мова» і запишіть їх у зошит.  
Домашнє завдання 
1) Скласти твір-мініатюру на тему «Ущербний той, хто мову забуває…» 
 


