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Група №24 

Урок № 24 

Тема: Мовна стійкість як ключова риса національномовної 

особистості 

Мета: обrрунтувати важливість значення мови, зокрема рідної, у формуванні духовного 

світу людини, а також як найважливішого засобу самовираження людської 

індивідуальності; розвивати вміння висловлювати власну думку; виховувати національно 

мовну особистість. 

Матеріали до уроку: 

1.Опрацюйте §1(ст.4-6) у базовому підручнику: Українська мова (рівень 

стандарту): підручник для 11 кл. закл. загальн. середн. освіти/ Олександр 

Авраменко. – К.: Грамота, 2018. – 208 с.  

           2. Прочитайте діалог і виконайте завдання. 

На рецепції в готелі «Чернігів»: 

— Добрий день, я забронював номер у вашому готелі на дві доби. 

— Здравствуйте. Назовите Вашу фамилию. 

— Андрей Веселовский. 

— Заполните анкету… 

А. Хто більш мовно стійкий — працівник готелю чи клієнт? 

    Б. Чи зобов’язаний представник сфери послуг спілкуватися тією мовою, якою 

послугову ється клієнт? 

В. Чи можна, на вашу думку, таку мовну ситуацію вважати проблемною? 

      3. Законспектуйте у робочому зошиті  наступний матеріал:  

     Українська мова протягом останніх трьохсот років зазнавала утисків та обмежень: 

указ Петра І про заборону книгодрукування українською мовою (1720), указ Катерини ІІ 

про заборону викладати українською мовою в Києво-Могилянській академії (1763), 



Валуєвський циркуляр (1863), Емський указ (1876), постанови радянської влади про 

переведення українських шкіл на російську мову навчання та ін. З огляду на це й на 

відсутність державності на українських землях українці почали втрачати свою мовну 

стійкість, що загрожує українській мові зникненням. 

Мовна стійкість — намір і поведінка особистості чи групи людей, 

спрямовані на послідовне й неухильне користування в щоденному 

спілкуванні певною мовою, незалежно від того, якою мовою 

послуговується співрозмовник. 

Мовну стійкість живлять чотири головні джерела: 

• національна традиція (історична пам’ять народу); 

• національна свідомість і солідарність; 

• національна культура (духовна та матеріальна); 

• національний мир і співпраця з іншими етносами, які живуть на 

території відповідного народу. 

   Стійкість до вживання української мови називають українськомовною стійкістю. 

Рівень українськомовної стійкості досить низький порівняно з російськомовною стій 

кістю в Україні, про що свідчать наукові дослідження: 83 % молодих киян при звертанні 

до них українською також відповідають українською, але при звертанні до них російською  

мовою 90 % починають вживати російську. 

  

       4. Прочитайте тексти й визначте, про яке джерело, що живить  мовну 

стійкість, у кожному з  них ідеться. 

   І. Шведська адміністрація та шведська наука у ХVIII ст. констатували 

неперспективність шведської мови та прогнозували швидке її зникнення. Пропонували 

витіснити фінську мову у Фінляндії, замінивши її шведською, а для потреб лінгвістичної 

науки влаштувати своєрідний музей просто неба, зберігши декілька фінськомовних повітів 

десь біля Полярного кола, на кордоні з Лапландією. З виданням Е. Ленротом у 1835 р. 

«Калевали» розпочинається небачений розквіт фінської мови й культури. «Калевала» стала 

невичерпним джерелом для фінської літератури, образотворчого мистецтва та музики. Її 

впливу відразу зазнали й інші літератури світу.      .                                                                                              

.   ІІ. Після зруйнування Єрусалимського храму (70 р. н. е.) і придушення повстання 

Бар Кохби (132–135 рр. н. е.) римська влада остаточно вигнала євреїв з їхньої землі, 

позбавивши національної держави й території. Іврит як розмовна мова існував до V–VІ 

ст. н. е., після чого в повсякденні цю мову не вживали. Наприкінці ХІХ ст. за прикладом 

мовознавця Е. бен Єгуди, який перетворив іврит на розмовну мову своєї родини, іврит у 

побуті почали вживати переселенці в Палестині. Нині в Ізраїлі іврит є мовою понад 

трьох мільйонів осіб (О. Ткаченко). 

       ІІІ. Процес відродження чеської мови був досить тривалим — 100–150 років. Після 

того як чеські землі надовго потрапили до складу Австрійської імперії Габсбургів, 

згодом Австро-Угорської імперії, чеська мова була обмежена в повсякденному житті, 



нею користувалося здебільшого сільське населення. Мовою освіти, документації, 

владного апарату стала німецька мова. Після скасування кріпацтва в останній третині 

XVIII ст. до міст, що були майже німецькомовними, прибуває сільське чеськомовне 

населення. Поступово формується інтелігенція й дрібна буржуазія, які мислять чеською 

мовою. Процес «чехізації» перетворився на рух за культурно-політичну автономію чехів 

— «Народне відродження», кульмінацією якого стала революція 1848 р. Активне 

впровадження чеської мови призвело й до політичних ризиків. Чеський та німецький 

народи відокремилися один від одного на основі мовної ідентифікації. На території 

Чехословаччини проживало три мільйони німців, для яких поширення чеської мови 

стало випробуванням. Невдоволення судетських німців, серед інших причин і мовною 

політикою Праги, використала нацистська Німеччина для анексії Судетів. Чехи 

відродили свою мову, вивчення якої є обов’язковим для всіх жителів країни й іноземців, 

котрі претендують на чеське громадянство (За М. Голобродською). 

 

Дайте відповіді на запитання. 

А. Більшою українськомовною стійкістю характеризуються українці 

Східної чи Західної України? 
Б. З чим пов’язана така відмінність? 
В. Сформулюйте практичні поради щодо зміцнення українськомовної стійкості 

людини. 

 

           6.      Прочитайте текст і виконайте тестові завдання. 

Бути собою 

(1–8) МОВНА ВВІЧЛИВІСТЬ. «Відповідати тією самою мовою, якою до тебе 

звертаються, — ознака ввічливості», — методично повторювали вчителі в школі. Ми 

виросли дуже ґречними й спілкуємося з російськомовними колегами, друзями й 

просто перехожими їхньою мовою. Ніби інакше вони нас не розуміють. А українська 

— це для особливих випадків: у когось — для дому, ще в когось — для офіційних 

заходів. Звичайно, якою мовою, де й з ким говорити — особиста справа кожного. 

Тільки в масштабах країни мовна нестійкість є загрозливою: якщо кожен українець 

виявлятиме свою «ввічливість» до російськомовних, хто ж тоді говоритиме українською? 

Навіть вихованість має межу. 

(9–20) ВАЖІЛЬ ПЕРЕМИКАННЯ. Оксану Поліщук з Житомира до свідомого 

вибору української мови підштовхнув молодший брат. Тоді вона навчалась у 

восьмому класі й з друзями спілкувалася лише російською. Рідна — залишалася для 

батьків і вчителів. «Якось почувши, як я розмовляю з подругою, брат заявив: “Ми не 

українці”. Я запитала, чому він так думає — і п’ятирічна дитина відповіла: “Бо ти й 

люди на вулиці говорите російською”. Це зачепило за живе», — згадує Оксана. 

Відтоді, щоразу вживаючи «общєпонятний», дівчина почувалася зрадницею, тож 

5. 

 

 

 



вирішила цього більше не робити. Спочатку було важко, однокласники дивувалися й 

висміювали. Лунали фрази на кшталт «не прикалывайся», «говори нормально». Але 

мене підтримали батьки й учителі історії та української мови. Щоправда, до 

закінчення школи я так і залишилася білою вороною. Але мене це вже не хвилювало, 

мала інші цінності й пріоритети», — розповідає теперішня випускниця факультету 

української філології. 

(21–32) Публічні люди, відомі всій країні як 

українськомовні, сво- го часу теж «перестрибували» з мови 

на мову. Співачка й письменниця Ірена Карпа часто 

відвідувала бабусю в Черкасах, хоч і жила з батьками в 

Яремчому. «Я дуже добре знаю цю ситуацію, коли вдома 

говориш українською, а виходиш на вулицю й починаєш 

“штокать”, — каже вона. — Так тривало, аж доки тато не 

закликав до серйозної розмови. Вивів на балкон і сказав: “А ти 

можеш і на вулиці говорити українською? Тебе ж усе одно 

розуміють. Продовжуй бути собою”. Мені це прохання тоді 

здалося дуже дивним», — згадує лідерка гурту «Qarpa». 

Спочатку, дотримуючись поради, вона почувалася 

некомфортно. Але вже під час наступного приїзду говорила 

лише українською. «Це не створювало жодних проблем. 

Навпаки, батьки моїх подруг почали ставити мене їм за 

приклад», — каже Ірена. 

(33–41) ВІД СЕБЕ ДО СЕБЕ. Хтось вибирає російську, бо вважає, що це 

створює кращі перспективи розвитку або робить його крутішим в очах оточення. А 

хтось — українську. 

«Коли бачиш жалюгідні приклади мовної мімікрії, це додає впевненості. Логічно в 

державі, яка називається Україна, потрібно говорити українською», — зазначає Ірена 

Карпа. Вона радить шукати позитивні приклади й орієнтуватися на них: «Для мене 

такою є Каша Сальцова, яка українською говорить і пише прекрасні тексти. Кожній 

черговій фіфі, котра заявляє: “Я не понимаю украинского”, — вона відповідає: 

“Нічого, вивчиш”». Та й чоловік Ірени, американець, який своєю українською часто 

епатує російськомовних, доводить: це можливо й важливо. 

(42–50) «ПЕРЕЗАВАНТАЖИТИ» КРАЇНУ. «У національній країні двомовність на 

державному рівні — це завжди небезпечна ситуація через загрозу її розколу. Більшість 

європейських держав формувалися на базі однієї мови, створеної на її основі культури 

й усвідомлення населенням спільної історичної пам’яті», — наголошує мовознавець 

Лариса Масенко. Ці три компоненти обов’язково мають бути, щоб утвердилася сильна 

національна держава. Оскільки ми отримали русифіковану країну, необхідна мовна 

політика, яка насамперед захищала б державну мову й сприяла її поширенню. 

«Основне завдання — за допомогою освіти виховати нові покоління, відійти від 

двомовності й, зрештою, через одне-два покоління нормалізувати ситуацію», — 

зауважує професорка (За А. Каленською, «Тиждень. UA»).



1. Слово ґречними (рядок 3) можна замінити на синонім 

А освіченими                                                  В упередженими 

Б ввічливими                                                   Г поміркованими 

 

2. Слово ввічливість узято в лапки (рядок 7), щоб 

А позначити його як цитату                          В наголосити на його важливості 

Б виокремити його інтонаційно                    Г надати йому іронічного звучання 

 

3. У тексті розповідається про те, що над зміцненням своєї українськомовної стійкості 

працювали 

А Оксана Поліщук і Лариса Масенко           В Лариса Масенко й Каша Сальцова 

Б Ірена Карпа й Каша Сальцова                    Г Ірена Карпа й Оксана Поліщук 

   

4. Мовна мімікрія (рядок 35) тут означає 

А перехід у спілкуванні на російську мову 

Б перехід у спілкуванні на українську мову 

В приховування свого соціального походження 

Г дотримання закону про мови в суспільному житті 

5. Заголовком до тексту стали слова 

А Ірени Карпи                                                  В Лариси Масенко 

Б Оксани Поліщук                                           Г Анни Каленської 

 

6. Підзаголовок ВАЖІЛЬ ПЕРЕМИКАННЯ (рядок 9) 

А розкриває проблему ставлення оточення до людей, які змінили мову спілкування 

Б має на меті переконати читача зміцнювати українськомовну стійкість 

В наголошує на факторах, що впливають на зміцнення мовної стійкості 

Г окреслює мовні труднощі, що виникають у сімейному колі 

 

7. Засобом міжфразового зв’язку останніх двох речень другого абзаца (рядки 17–20) є 

А лексичний повтор                                           В сполучник 

Б вставне слово                                                   Г синонім 

 

8. Лариса Масенко вважає, що українськомовній стійкості сприятимуть усі фактори, КРІМ 

А виховання нових поколінь за допомогою освіти 

Б потужної державної мовної політики 

В усвідомлення спільної історичної пам’яті 

Г вибору тієї мови, що більш перспективна 

 

9. Про вирішальну роль фактора національної самоідентифікації у виробленні мовної стійкості 

йдеться в тій частині тексту, що має підзаголовок 

А Мовна ввічливість                                           В Від себе до себе 

Б Важіль перемикання                                        Г «Перезавантажити» країну 

 

10. У тексті НЕМАЄ мікротеми про мовну стійкість 

А підлітків і молоді                                             В українських родин 

Б публічних людей                                              Г політичної верхівки 

 

11. Зневажливий відтінок має слово 

А крутішим (рядок 34)                                     В фіфі (рядок 38) 

Б жалюгідні (рядок 35)                                 Г епатує (рядок 40) 
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12. Стиль тексту 

А науковий                                                               В публіцистичний 

Б розмовний                                                             Г офіційно-діловий  

       ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: 
 

    1. Прочитайте текст і виконайте завдання. 

Якось, повертаючись додому із зимової вакації в Карпатах, у купе потяга «Івано-Фран- 

ківськ–Дніпро» моїми сусідами було троє хлопців з Франківщини, які прямували на 

схід на роботу. Вони спілкувалися між собою українською, однак лише між собою. 

Коли повз гурт пробігала молода провідниця, один з хлопців звернувся до неї 

російською: «Извините, а когда вы откроете туалет, чтобы можно было вымыть руки?» 

Несподіване вживання російської мови було для нього настільки природним і звичним, 

що ніхто не звернув на це уваги. Здається, з усіх присутніх тільки мені цей маневр 

видався позбавленим логіки й необхідності, тож я запитав про мотиви вживання 

російської. «Вона не розуміє української мови», — відказав він спокійно й упевнено. 

Те, що наша провідниця розуміла державну мову, я переконався, коли заходив до 

вагона. Але в цій ситуації не це головне. Важливо те, що ні хлопець, ні його друзі не 

бачили нічого дивного в тому, що хтось в Україні (надто працівник державної 

компанії) може не знати української мови. 

«Якщо провідниця не послуговується на роботі державною мовою, то мала б 

відповідати українською пасажирові, який нею користується», — зауважив я. Однак 

почув заперечення: «У нас вільна країна, тож кожен може розмовляти тією мовою, 

якою захоче» (За С. Стукановим). 

 

А. Хто з героїв допису С. Стуканова має потужну мовну стійкість? Чи не допускаєте 

ви, що хлопець, який спілкувався з провідницею, має комплекс меншовартості? 

Б. Напишіть формальне есе (одна-дві сторінки), висловивши свої міркування про 

справжні мотиви мовної поведінки українськомовного хлопця в спілкуванні з 

провідницею, а також про те, чи типовою є така мовна поведінка в Україні. 

                                 

       УВАГА!  Запитання, які виникають у процесі опрацювання матеріалу прошу 

надсилати на електронну пошту annatumanovska@gmail.com або вайбер-

0932097260. 

Конспект та  виконане домашнє завдання  надіслати на електронну 

пошту annatumanovska@gmail.com   до 16:00 27.05. 2022 
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