
Щорічно в день вшанування пам’яті Преподобного Нестора Літописця, українці 

відзначають День української писемності та мови. 

Нестор Літописець був монахом Києво-Печерського монастиря (бл. 1114 р.), 

першим давньоруським письменником і літописцем, послідовником творців 

слов’янської писемності Кирила і Мефодія. Автор житій князів Бориса і Гліба, 

Феодосія Печерського; традиційно вважається одним із авторів «Повісті временних 

літ». Саме Нестор увів історію Русі в річище всесвітньої історії. 

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

Число мовців – понад 45 млн., більшість яких живе в Україні. Поширена також у 

Білорусі, Молдові, Польщі, Росії, Румунії, Словаччині, Казахстані, Аргентині, 

Бразилії, Великій Британії, Канаді, США та інших країнах, де мешкають українці. 

Українська є другою чи третьою слов’янською мовою за кількістю мовців (після 

російської та, можливо, польської) та входить до третього десятка найпоширеніших 

мов світу. Українська мова є результатом інтеграції трьох діалектів праслов’янської 

мови - полянського, деревлянського та сіверянського. Для запису української мови 

використовують адаптовану кирилицю, зрідка – латинку в різних варіантах. З погляду 

лексики найближчою до української є білоруська мова (84% спільної лексики), потім 

польська (70% спільної лексики) і словацька (68% спільної лексики). 

Назву «українська мова» вживали, починаючи з XVI ст., на позначення мови 

українських земель Речі Посполитої, однак до середини XIX ст. основною назвою 

мови, що тепер зветься українською, було поняття «руська мова». Це почало вносити 

плутанину від моменту приєднання України до Московії та згодом Російської імперії, 

оскільки росіяни у XVIII ст. стали позначати свою мову схожим прикметником (рос. 

«русский языкъ»). Після певного періоду вагань, під час якого мову України 

намагалися відрізняти від російської за допомогою різних назв, поняття «українська 

мова», зрештою, поступово перемогло в усіх українських регіонах. 

Упродовж століть українська мова, так само як і її носій – український народ, 

зазнавала суттєвих утисків і заборон з боку різних держав, зважаючи на те, під чиєю 

владою опинялася Україна. Нині українська мова має державний статус. 

Щороку саме в День української писемності та мови стартує Міжнародний 

конкурс знавців української мови імені Петра Яцика, а також проводиться 

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності, до якого приєднуються і українці 

за кордоном. Найголовніше в ньому – це і перевірка знань, а також солідарність з 

усіма, хто любить і шанує рідне слово.   

 

До Дня рідної мови у школі було проведено 

- диктант єдності; 

- учні 10-Б класу та вч. Калюжникова А.В. брали участь у міському фестивалі до 

Міжнародного дня рідної мови  «Мова єднання» (21.02.18). 

У нашій школі теж було проведено ряд заходів до цього свята згідно плану 

 

 

 

 

 

 



Заходи 

до Дня писемності 

в спеціалізованій школі №4 
 

     1. Радіогазета «Життя без книги – хата без вікна»  

                  21.02.18                                     Липська О.М.  

 

2. Міні-диктанти про мову. (5-6 класи) 

                                                       Вчителі-предметники 

 

3. Міні-твори  «Крізь вікна книг свободи світло ллється, 

     Майбутнього видніє далина»  (7-11 класи) 

                                                        Вчителі-предметники 

 

4. Відеолекторій для 9 класів «Походження і розвиток писемності            в  

Україні!»  

                    21.02. 18                                     Трехлєбова Л.В. 

 

5. Випуск загальношкільної газети. 

                    21.02.18                                      Калюжникова А.В. 

 

6. Поетичні хвилинки на уроках української літератури  (5-11 класи) 

                     21.02.18                                    Вчителі-предметники 

 

7. Відомі люди про мову, книги (вислови ). 

                      21.02.18                                   Вчителі-предметники 

 

8. Диктант (учителі та учні) 

                      21.02.18                                   Вчителі-предметники 

 

9. Рубрика «Говорімо і пишімо правильно» 

                                                                      Калюжникова А.В. 

 

                       

 

 

 

Керівник ПМК       Калюжникова А.В. 

 

 

                                      Листопад 2018р. 
 



 
 



 
 
 

 



 

 
 

 


