
«Мова – це доля нашого народу, і вона 

залежить від того, як ревно ми всі

плекаємо її» 

Олесь Гончар



«Скільки ти знаєш мов, стільки ти разів

людина!»



«Як парость виноградної лози,

Плекайте мову. Пильно й ненастанно

Політь бур’ян. Чистіша від сльози.

Вона хай буде. Вірно і слухняно

Нехай вона щоразу служить вам,

Хоч і живе своїм живим життям…» 

Максим Рильський



«Як нема без зірок небозводу, 

як блакиті без сонця нема, 

так і мови нема без народу, 

і народу без мови нема» 

Володимир Забаштанський



«Найбільше і найдорожче добро в кожного 

народу – це його мова, ота жива схованка

живого духу, багата скарбниця, в якій народ 

складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, 

розум, почування» 

Панас Мирний



«Мова – це наша національна ознака, в 

мові – наша культура, сутність нашої

свідомості»

Іван Огієнко



«Мова – це глибина тисячоліть» 

Микита Шумило



«Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм

відбирає мову» 

«Слова росли із грунту, мов жита. 

Добірним зерном колосилась мова. 

Вона як хліб. Вона свята. 

І кров’ю предків тяжко пурпурова» 

Ліна Костенко



«Мова росте елементарно, разом з душею

народу і мало дбає на граматичні правила»

Іван Франко



«Щоб любити – треба знати, а щоб проникнути в 

таку тонку й неосяжну, величну й багатогранну

річ, як мова, треба її любити»

Василь Сухомлинський



«Ну що б, здавалося, слова. 

Слова та голос – більш нічого. 

А серце б’ється – ожива, Як їх почує!.. 

Знать, од Бога І голос той, і ті слова 

Ідуть між люди!...» 

Тарас Шевченко



«Рідна мова дається народові Богом, чужа –

людьми, її приносять на вістрі ворожих списів» 

Василь Захарченко



«Чужу мову можна вивчити за шість років, а 

свою треба вчити все життя» 

Франсуа Вольтер



«Дивуєшся дорогоцінності мови нашої: в ній

що не звук, то подарунок, все крупно, 

зернисто, як самі перла» 

Микола Гоголь



«Яке прекрасне рідне слово! Воно – не світ, а 

всі світи» 

Володимир Сосюра



«Доля української мови – то є водночас й доля 

української держави й нації» 

Ігор Лосєв



«Стан державної мови, рівень володіння нею, 

поширеність у різних сферах життя – усе це

показник цивілізованості суспільства» 

Олександр Пономарів



«Слово – то мудрості промінь, слово – то думка 

людська» 

Леся Українка



«Мова – втілення думки. Що багатша думка, 

то багатша мова. Любімо її, вивчаймо її, 

розвиваймо її! Борімося за красу мови, за 

правильність мови, за приступність мови, за 

багатство мови…» 

Максим Рильський



«Українці – стародавній народ, а мова їхня

багатша і всеосяжніша, ніж персидська, 

китайська, монгольська і всілякі інші» 

Евлія Челебі



«Кожен із нас має гордитися своєю чудовою

мовою, адже вона того варта» 

«Той, хто зневажливо ставиться до рідної мови, 

не може й сам викликати поваги до себе» 

Олесь Гончар



«Ти велична і проста. Ти стара і вічно нова. Ти

могутня, рідна мово! Мова – пісня колискова. 

Мова – матері уста» 

Іван Багряний


