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львові. таке середовище мало б заповнити всі пустоти, що існують в нашій 
культурі та розширити межі її функціонування. Поки що наш комунікативно-
інформаційний простір звужений до певних ділянок.

Ми, на жаль, не маємо повноцінного українського продукту. наш укра-
їномовний кінопродукт формулюється лише декілька останніх років, не 
краща ситуація і на радіо, національних телеканалах та з відеопродукцією.

Попередня влада і навіть доморощені націонал-демократи не окреслили 
чітких обріїв для створення і розвитку української мови. Ми опинилися 
в ситуації колонізованої території під орудою кремля, де постійно здійсню-
ється непрямий, а з огляду останніх пропагандистських наступів, і прямий 
вплив через племінні еліти. 

таким чином, сучасне інтелектуальне молоде покоління втратило будь-яке 
бажання і внутрішню мотивацію до того, щоб вивчати українську мову, яка стає 
для них дисфункціональною, оскільки процес зросійщення охоплює юне по-
коління. Що робити, як діяти? це нові виклики для всього суспільства в цілому.
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УКРАЇНСЬКА МОВА І КУЛЬТУРА  
В РЕАЛІЯХ СЬОГОДЕННЯ

Мова як суспільне явище виникає, розвивається, живе й функціонує 
в суспільстві. ступінь розвитку мови є показником духовної зрілості особи, 
мірилом розвою культурних надбань людства. Мова завжди відображає 
буття людини, її інтелектуальний рівень. 

культура – це специфічний вимір духовного життя суб’єкта з його цін-
ностями, психологічними настановами, ментальними програмами, які від-
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різняють одну соціальну групу від іншої. Мова – визначальний засіб мис-
лення та пізнання, творча діяльність, що організовує думку, найважливіший 
засіб формування та існування знань людини про світ. відображаючи в про-
цесі діяльності світ (об’єктивний і суб’єктивний), людина фіксує в слові 
результати пізнання [7]. 

культурно-мовні питання в усі періоди історії україни мали велике зна-
чення як для становлення державності, так і загального визнання всього 
українства. Мовна проблема – це не лише проблема політична, а передусім 
культурологічна, державницька, оскільки мова – код нації, символ держави, 

Багато мовлено про українську мову, її лексичне багатство, красу, прива-
бливість, значення для народу: «найбільше і найдорожче добро в кожного 
народу – це його мова, ота жива схованка людського духу, його багата скарб-
ниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, 
почування» [6]. однак ніякий аргумент на користь важливості української 
мови саме в україні переконати кожного не може. не всі свідомі національної 
приналежності. даються взнаки заборони на вживання української мови та 
зневажливе до неї ставлення як до мови українців. Як відомо, у 1930–1950-х рр. 
було вкрай обмежено її функціональні та виражальні можливості. Після пері-
оду активного піднесення лінгвістичної науки в 1920–1930-ті рр. настали часи 
жорсткого придушення національної свідомості і мови. Як результат, з ужит-
ку вилучено низку питомо українських слів, як-от: вагало (маятник), виїмок 
(виняток), відрізок, утинок (сегмент), гуртовий (валовий), відтак (потім), 
бігун (полюс), водограй (фонтан), витинок (сектор) та ін. [2]. 

україна як держава постала 1991 році. українська мова офіційно набула 
статусу державної, а саме ч. 1 ст. 10 конституції, яка визначає, що «держав-
ною мовою в україні є українська мова» [4]. 

великої шкоди функціонуванню мови як державної, широкому її вико-
ристанню завдала автономність закладів вищої освіти. це дало змогу бага-
тьом закладам освіти вилучати з навчальних програм обов’язкове вивчення 
української мови. визначені мовні стандарти, сертифікати про володіння 
мови не можуть повністю відбити реальний стан мовного питання.

важливими проблемами сучасної мовної ситуації в українському сус-
пільстві можна назвати такі явища, як: диглосія – одночасне застосування 
української та російської мов у різних функціональних сферах [5]; співісну-
вання в єдиному українському просторі трьох реґіонів з різними національ-
но-культурними, соціально-політичними традиціями і – як наслідок – мов-
нополітичними орієнтаціями, мовними й мовленнєвими пріоритетами і звич-
ками; формальний характер мовної політики в державі, відсутність 
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в української мови реального високого соціального статусу; поступова 
й невідворотна англомовна експансія [3].

Проте статус української мови як державної вимагає від кожного мовця 
обов’язкового вживання в органах державного управління та діловодства, 
громадських органах та організаціях, на підприємствах, у державних. за-
кладах освіти, науки, культури, у сферах зв’язку та інформатики. 

Проект закону «Про забезпечення функціонування української мови як 
державної» передбачає передусім підтримати українську мову, створити 
цілісний мовний простір для функціонування української мови к державної. 

у суспільному житті, у сфері послуг, українському сегменті інтернету 
переважають інші мови. навіть ті громадяни, котрі вважають українську 
мову рідною, нею повсюдно не спілкуються. така ситуація становить за-
грозу мовній ідентичності українців, національній безпеці держави. варто 
зауважити, що матеріальна й духовна культура втілюються в мові; будь-яка 
національна, її національний характер виражається в мові шляхом особли-
вого бачення світу, мова має специфічну для кожного народу внутрішню 
форму; внутрішня форма мови – це вираження «народного духу», його 
культури; мова є посередником між людиною і навколишнім світом [1]. 

стосовно мов національних меншин, то в україні понад 130 національ-
них меншин – носіїв 79 мов. З-поміж найпоширеніших: російська, біло-
руська, польська, чеська, словацька, болгарська, литовська, латиська, румун-
ська, іспанська, німецька та ін. україна визнає всі національні мови і гаран-
тує своїм громадянам національні, культурні та мовні права, а от процеси 
державотворення, державного будівництва в україні передбачають наявність 
єдиної державної мови. 

тривають процеси адаптації українського законодавства до європейських 
стандартів, упровадження європейських правил, стандартів у суспільне жит-
тя українців. Європейська спільнота базується на підтримці власної культури, 
мови. тому дуже важливо зберегти національну самобутність, неповторність, 
принадливість української мови, власну ідентичність. українська мова має 
чимало мало слів, які не скажеш російською, наприклад: шахівниця, обіруч, 
книгарня, добродій, кохати, вирій, нівроку, олія, залізниця тощо. 

немало українських лексем, які повинні витіснити з нашого мовлення 
росіянізми, а саме: так як (укр. позаяк, оскільки); під відкритим небом (укр. 
просто неба); у розстрочку (укр. на виплат); співпадіння (укр. збіг); гроза 
(укр. громовиця); стопа паперу (укр. стос паперу), поспішати (укр. квапи-
тися); захаращувати (укр. загромаджувати) тощо. так само багато слів, 
які відбивають багатство української мови, є прикрасою мовлення, надають 
більшої привабливості: взірець, пополудні, клекотіти, всує, підтюпцем, не-
абияк та ін.
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отже, українська мова – код нації, її духу, самостійності. важливо пере-
йнятися проблемами мови, збагнути її значущість не лише для держави, а й 
особистого самоствердження, збереження самобутності національної культури.

Мова має повне право функціонувати в усіх сферах спілкування, бути 
панівною, основною, не перебирати не себе статус іншомовної, репрезенту-
вати українську ідентичність, бути виразником культурної самобутності 
української нації, посісти гідне місце в Євроінтеграції.
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