
рядів, найбільшу кількість синонімів 

має слово «бити» — 45 синонімів. 

Факт 9: Назви всіх дитинчат тварин в 

українській мові відносяться до 

середнього роду. 

Факт 10: Офіційно вважається, що 

після видання "Енеїди" Івана 

Котляревського, українська мова була 

прирівняна до літературної мови. 

Івана Котляревського по праву 

вважають основоположником нової 

української мови. 

 

 

 

 

 

Шановні читачі! 

Літературу на дану тему Ви 

зможете одержати в центральній 

районній бібліотеці 
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«Мова – це не просто спосіб 

спілкування, а щось більш значуще. 

Мова – це всі глибинні пласти 

духовного життя народу, його 

історична пам’ять, найцінніше 

надбання віків, мова – це ще й музика, 

мелодика, барви буття, сучасна 

художня, інтелектуальна і 

мислительська діяльність народу». 

Олександр Олесь 

 Мова – найбільший скарб будь-якого 

народу. Тисячоліттями, віками, 

роками плекала її земля предків, 

передавала з покоління в покоління, 

вкладаючи дедалі більше народну 

душу і водночас формуючи її. Досвід 

людства упродовж тисячоліть 

переконливо доводить, що занепад 

мови – це зникнення нації. Якщо ж 

мова стає необхідною і вживається 

насамперед національною елітою – 

сильною і високорозвиненою стає 

нація і держава.  

10 цікавих фактів про українську              

мову: 

Факт 1: Українська мова – одна 

з наймилозвучніших мов світу. 1934 

року в Парижі на лінгвістичному 

конгресі провідні фахівці визнали 

українську мову третьою з-поміж усіх 

мов (після французької та фарсі) за 

мелодійністю, лексичним і 

фразеологічним багатством, 

величезними словотвірними 

можливостями, синтаксичною 

гнучкістю. На аналогічному форумі 

мовознавців у Швейцарії, де 

головними критеріями оцінки були 

евфонічна система мови, її 

мелодійність і милозвучність, 

українську мову було названо другою 

після італійської.  

Факт 2: Найдовшим словом в 

українській мові є 

слово "дихлордифенілтрихлорметилм

етан" (назва хімікату, що 

використовується для боротьби зі 

шкідниками). У цьому слові є 30 

літер. 

Факт 3: На відміну від інших 

східнослов’янських мов, в українській 

мові є кличний відмінок. 

Факт 4: Сучасна українська мова має 

близько 256 тисяч слів. 

Факт 5:  В українській мові 

найбільша кількість слів починається 

на літеру «П». Найменш уживаною 

літерою українського алфавіту є 

літера "Ф". 

Факт 6: За межами Європи 

українська мова має напівофіційний 

статус в США (округ Кук штату 

Іллінойс). Відомо, що округ Кук в 

штаті Іллінойс – це 16-й з набільших у 

світі урядів місцевого 

самоврядування. В цьому окрузі 

проживає близько 5,5 мільйонів 

населеня, до складу округу входить 

місто Чикаго разом з передмістями. А 

українська мова була обрана як одна з 

найбільш вживаних мов у даному 

районі. 

Факт 7: Вчений В.Кобилюх довів, що 

українська мова сформувалася в Х-IV 

тисячоліттях до нашої ери. Тому 

походження найважливіших 

українських слів слід шукати саме в 

санскриті, а не в російській, 

німецькій, турецькій, грецькій та 

інших мовах, які виникли значно 

пізніше. 

Факт 8: Відповідно до видання 

"Короткий словник синонімів 

української мови", в якому 

розроблено 4279 синонімічних  


