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Анотація. У статті охарактеризовано вірші та тексти, вміщені у читанки для учнів других-четвертих

класів,  які  формують  у  молодших  школярів  почуття  любові  та  поваги  до  рідного  слова,  виховують  вміння

турбуватися  про  чистоту  рідної  української  мови,  збереження  її  краси  та  неповторності.   Обґрунтовано

значимість розвитку у дітей початкових класів гордості за рідну мову, престижності володіння та спілкування

українською мовою для інтеграції дитини у соціокультурний простір.
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Аннотация. В статье охарактеризовано стихи и тексты, помещенные в учебники по чтению для учеников

вторых-четвертых классов, которые формируют у младших школьников чувство любви и уважения к родному

слову,  воспитывают  умение  заботиться  о  чистоте  родного  украинского  языка,  сохранения  его  красоты  и

неповторимости.  Обосновано  значимость  развития  у  детей  начальных  классов  гордости  за  родной  язык,

престижности  владения  и  общения  на  украинском  языке  для  интеграции  ребенка  в  социокультурное

пространство.
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Annotation. The article covers the poems and the texts contained in a reading book for the pupils of the second-

fourth grades which foster the pupils’ respect and love for the native language, upbring the junior schoolchildren’s ability

to care for the accuracy in the native Ukrainian language, preserving its glory and richness. The significance to develop

primary schoolchildren’s pride in native language, prestige value of speaking and communicating in it fluently for the

child’s integration in the social and cultural space was proved.
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими

науковими  чи  практичними  завданнями. Окреслюючи  перспективи

подальшого вдосконалення навчально-виховного процесу, Національна доктрина

розвитку  освіти  України  у  ХХІ  столітті  вказує,  що  “освіта  сприяє  розвитку

високої мовної культури громадян,  вихованню поваги  до  державної мови” [2]. 

У методичних рекомендаціях щодо національно-патріотичного виховання у

загальноосвітніх  навчальних  закладах  визначено,  що  “важливим  аспектом

формування національно самосвідомої особистості є виховання поваги та любові

до  державної  мови.  Володіння  українською  мовою  та  послуговування   нею

повинно стати пріоритетними у виховній роботі з дітьми. 

Мовне  середовище  повинно  впливати  на  формування  учня-громадянина,

патріота України”. “Необхідно звертати увагу учнів на багатство і милозвучність

української мови, захоплювати дітей її красою, пробуджувати любов до рідного

слова,  прагнення  вивчати  українську  мову.  У  3-4  класах  слід  пояснювати

значення  української  мови  для  становлення  незалежної  самостійної  держави

України, роль української мови як державної” [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема виховання любові до

рідної мови завжди хвилювала українських педагогів, вчених, громадських діячів.

Погляди  на  роль  і  значення  рідного  українського  слова  в  житті  людини

зустрічаємо  в  творчій  спадщині  багатьох  видатних  постатей  української

літератури,  освіти  і  науки:  Д.Білоуса,  Г.Ващенка,  С.Воробкевича,  Б.Грінченка,

М.Грушевського,  М.Драгоманова,  П.Мирного,  І.Огієнка,  Д.Павличка,

М.Рильського,  С.Русової,  В.Сосюри,  В.Сухомлинського,  К.Ушинського,

Т.Шевченка  та  багатьох  інших. Соціокультурні  аспекти  становлення  мовної

особистості  досліджували  науковці  А.Богуш,  М.Вашуленко,  В.  Кононенко,  Л.

Мацько, В. Мельничайко, О.Савченко, М.Чепіль та ін. Однак, досі недослідженою

залишається проблема виховання в молодших школярів почуття любові та поваги

до  рідної  української  мови  на  основі  творів,  вміщених  у  читанки  для  учнів

початкових класів. 



Формулювання мети статті.  Здійснити цілісний аналіз текстів читанок для

учнів других-четвертих класів з погляду виховання любові та поваги до рідної

української мови.

Виклад  основного  матеріалу  дослідження. Одним  із  найголовніших

завдань  початкової  школи  є  формування  в  молодших  школярів  умінь,  що

стосуються  різних  видів  навчальної  мовленнєвої  діяльності,  найголовнішим  з

яких є уміння висловлюватися. Однак цей процес неможливий без виховання в

дітей молодшого шкільного віку пошани й любові до рідного українського слова.

Значний  потенціал  мовленнєвого  виховання  зосереджено  у  змісті  читанок

для учнів початкової школи.  “У процесі читання і осмислення художніх текстів

здійснюється  мовленнєвий,  духовно-моральний,  інтелектуальний  розвиток  і

виховання дитячої особистості,  діти пізнають свій світ і  внутрішній світ інших

людей. Поряд із спеціальними читацькими вміннями і навичками розвиваються

емоційна і почуттєва сфера, образне мислення, уміння висловлювати елементарні

оцінні  судження,  збагачуються  соціальні  знання  і  досвід  учнів” –  зазначає

О.Савченко [5, с.146].

Другокласники розпочинають читати підручник з розділу “В рідній школі –

рідне слово”.  “Мотиваційним ключем” до розділу є звертання до дитини:  “Для

тебе школа – рідна, бо в ній звучить рідна українська мова.  “Cлово до слова –

зложиться мова” – говорять у народі. Мова – як море, в яке століттями стікали

річки, річечки, струмочки слів.  Кожна мова відображає розум, звички, почуття

свого народу. Шануй і вивчай рідну українську мову!” [6, с.5]. Уже в наступному

розділі  “Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мово…” [6, с.24] автор розкриває все

багатство  і  різноплановість  рідної  мови  через  твори  усної  народної  творчості:

колискові,  приказки, прислів’я, лічилки, скоромовки, мирилки, заклички, казки,

українські  дитячі  пісеньки,  ігровий  фольклор,  загадки,  смішинки-веселинки  та

авторські вірші і оповідання.

Рідна мова – це мова з якою дитина приходить у світ, спілкується з батьками,

росте, розвивається, це мова материнської колискової пісні, батьківської мудрої

поради,  бабусиної  повчальної  легенди,  ліричних  пісень,  народних  звичаїв  та



обрядів.  Безліч  епітетів,  порівнянь,  метафор  знаходять  поети  для  того,  щоб

виразити красу,  ніжність та мелодійність української мови.  Вона асоціюється з

маминим  теплом,  батьківською  хатою,  рідним  краєм:  “Як  нема  без  зірок

небозводу, як блакиті без сонця нема, так і мови нема без народу, і народу без

мови нема” (В.Забаштанський) [7, с.6], “Мова барвиста, мова багата, рідна і тепла,

як батьківська хата” (В.Гринько) [7, с.10].

Наскільки  потрібно  любити,  шанувати,  захоплюватися  милозвучністю,

ліричністю, життєдайністю рідної мови, щоб так писати:  “Любіть Україну у сні й

наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов’їну” (В.

Сосюра) [13, с.101], “Люби, шануй, піднось до зір її пісні і мову. Нема солодшої,

повір, за неї, пречудову” (В.Коломієць) [11, с.117]. Автори висловлюють бажання

дітей зростати достойними синами своєї прекрасної України і любити її не тільки

в щасливі  години, а й у “годину негоди”.

Завдяки  мові  люди  спілкуються  між  собою,  думають,  обмінюються

інформацією, пізнають навколишній світ,  усвідомлюють явища,  процеси,  події,

взаємозв’язки між ними. Мова викликає у людини різноманітні асоціації: у поета

М.Сингаївського  “пахне  вона  м’ятою  і  квітом,  чебрецевим  і  суничним  літом,

пахне молоком і споришами” [6, с.25], а в письменника Є.Гуцала виникають свої

асоціації  з  приводу  відповідності  значення  слова  певному  кольору,  які  автор

образно змальовує в тексті “Якого кольору слова” [4, с.125].

Мова – найцінніше багатство народу, його пам’ять, свідомість, історія. Тісно

пов’язана з духовним життям людей, мова як суспільне та історичне явище, має

вагоме  значення  для  кожного  народу,  адже  всі  сторони  буття,  всі  процеси

пізнавальної і творчої діяльності супроводжуються мовою. У вірші “Рідна мова”

Л.Забашта  щиро,  з  любов’ю  та  повагою  звертається  до  мови  та  пропонує  їй

розвиватися,  звеселятися,  у  барвінки  зодягатися,  колоситися  “житом  в  полі,

піснею в оселі”, щоб зростали діти мудрі і веселі, і  “запам’ятали, як з колиски

дорогої  мовоньку кохали” [6, с.24], а М.Хоросницька у творі “Матусин заповіт”

дає настанови: “Можеш мов багато знати, кожну мову шанувати, та одну із мов



усіх, щоб у серці ти зберіг”.  “В серці ніжну і погідну збережу я мову рідну!” –

обіцяє дитина [6, с.47].

Розмовляти тільки рідною українською мовою закликає  О.Олесь:  “В кому

думка прагне слова, хто в майбутнім хоче жить, той всім серцем закричить:  “В

рідній школі рідна мова!” [13, с.8]. С.Воробкевич застерігає маленьких школярів

ніколи не забувати своєї мови, з повагою відноситись до рідного слова:  “Мово

рідна, слово рідне, – хто вас забуває, той у грудях не серденько, тільки камінь

має! Ой шануйте, поважайте свою рідну мову і учіться розмовляти своїм рідним

словом” [13, с.12]. 

“Мова для нас – явище звичне і, здається, вона існувала завжди. Але це не

так. Українська мова, якою ми зараз розмовляємо, розвивалась протягом багатьох

століть.   Народ-мовотворець  залишив  нам  безцінний  спадок.  Досліджуючи

таємниці мови, вчені відкривають не лише історію слів, а й життя народу, його

душу” [7,  с.6].  В.Лучук у вірші  “Найрідніші слова” [7, с.11] пояснює значення

близьких і рідних для нас слів  “мама”,  “воля”, “Україна”, Н.Кир’ян – акцентує

увагу на творенні спільнокореневих слів у вірші  “Словенятко” [6, с.34], у поезії

“Мова” В.Гринько розкриває красу і різноманітність слів ввічливості  [7, с.10], а

А.М’ястківський  в  оповіданні “Неня” доводить,  як  відтінки  значень  слів

збагачують нашу мову та словниковий запас учнів [6, с.37].  

 Цікавим та пізнавальним є текст І.Січовика “Мова” [7, с.12], де описується

суперечка двох слів Дороговказа і Мови: хто з них важливіший та про те, як Мова

зуміла навести переконливі аргументи щодо її важливості та значимості в житті

людини.  Відомий український поет  Д.Білоус  у  вірші  “Клумачний словник” [4,

с.127] розповідає  про значення  тлумачного  словника,  а  у  творі  “Кожну літеру

ціни”  [7,  с.14] відкриває  маленьким  школярам  скарби  рідної  мови,  наводячи

приклади слів, у яких заміна букви змінює значення слова. Поет вважає, що  “в

джерелах слова – душі криниця, а рідна мова – як чарівниця” [7, с.14].

Слухаючи мову щодня, ми часто не вдумуємося в її особливості, сприймаємо

слова, як щось само собою зрозуміле, проте, безліч, на перший погляд, буденних

слів ховають в собі якусь таємницю, кожне вживане нами слово має свою долю,



свою  історію.  Про  те,  як  з’являються  нові  слова,  хто  їх  придумує,  як  вони

мандрують світом, про значення рідної мови в спілкуванні, виникнення писемної

мови дізнаємося з пізнавальних розповідей А.Коваль:  “Наша мова” [8, с.19-22],

“Аз,  буки  і  букви” [10,  с.82],  “У  школі  все  таке  знайоме”  [10,  с.170],  “Слова

розповідають”  [6,  c.34],  а  з  тексту  О.Савченко  “Привчайтеся  працювати  із

словниками” [8, с.25] отримуємо інформацію про види словників, про значення і

походження слів.

“Слово  ввібрало  в  себе  найтонші  порухи  наших  почуттів;  у  ньому

закарбувалася  душа,  звичаї,  традиції,  радощі  й  болі  народу  -  всі  його  духовні

цінності, творені століттями. Чим ріднішою, дорожчою для дитини є ідея, втілена

в слові, тим глибше западає це слово в її серце, тим міцніше, органічніше входить

воно в її духовний світ” [12]. Взаємозв’язок слова, краси і Батьківщини образно

змальовує  В.Сухомлинський  в  оповіданні  “Сонце  заходить”:  “Слово  нараз

відтворило ті картини, які щодня бачив, але немов би не бачив у них краси. Тепер

ця краса постала переді мною і засвітилася. ЇЇ принесло слово. З рідного слова, з

прекрасної нашої української мови починається для мене Вітчизна” [8, с.138].

Мова  є  найважливішим  засобом  впливу  на  дитину,  її  почуття,  думки,

переживання. Неймовірні можливості мови описує В.Терен в наступних рядках:

“На оте вікно ранкове, що голівки ваші гріє, схожа наша рідна мова – цілий світ

вона відкриє!” [10, с.147]. Адже, якщо багато читати, досконало володіти рідною

мовою, то перед людиною відкриється цілий світ з усім своїм багатством, красою

і неповторністю. Відомий український поет П.Тичина висловлює бажання бачити

мову скрізь і всюди: “Розцвітай же слово і в родині, і у школі, й на заводі, і у полі

пречудесно, пречудово – розцвітай же, слово!” [3, с.59].

Надзвичайно  ліричними  та  зворушливими  є  рядки  віршів,  у  яких  поети

закликають навчатись рідної мови у природи:  “Розмовляють доли, води. Стань,

послухай. Роздивись. Мову рідної природи розуміти серцем вчись” (О.Сенатович)

[3,  с.230], “Я рідную мову, ту любу розмову в краях твоїх всюди вчуваю, те слово

живуще – віки невмируще – я скрізь в тобі серцем вітаю” (О.Пчілка)  [3,  с.102],

“Послухай, як струмок дзвенить, як гомонить ліщина, з тобою всюди кожну мить



говорить  Україна” (П.  Осадчук)  [4,  с.100], “На  своїй  природній  мові  і  потоки

гомонять;  зелен-клени  у  діброві  по-кленовому  шумлять” (В.Лучук) [4,  с.130],

“Буду  я  навчатись  мови  золотої  у  трави-веснянки,  у  гори  крутої,  в  потічка

веселого,  що  постане  річкою,  в  пагінця  зеленого,  що  зросте  смерічкою”

(А.Малишко) [11, с.4].

“Не  можна  ходити  по  рідній  землі,  не  чаруючись  виплеканою народом  у

віках рідною мовою. В народу немає скарбу більшого, як його мова. Слова – це

крила  ластівки,  вона  їх  не  почуває,  але  без  них  не  може  злетіти.  Тож  маємо

зробити все для того, щоб не згорнулися крила, щоб не обірвалася золота нитка,

яка веде з давнини в наші дні” – так образно змальовує Ю.Мушкетик рідну мову,

порівнюючи її з крилами пташки, вказуючи на нерозривний зв’язок теперішнього

часу з давниною, на збереження та продовження мовних традицій [4, с.121].

Впевненість у тому, що людина доти буде жити і творити, допоки в серці і

душі  житиме  рідна  українська  мова,  висловлює  Д.Павличко: “Спитай  себе,

дитино,  хто ти є,  і  в  серці  обізветься  рідна мова”,  “з  родинного гнізда,  немов

пташа, ти полетиш, де світу далечизна, та в рідній мові буде вся душа і вся твоя

дорога, вся Вітчизна”,  “у просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах

полова, моря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова” [4, с.121]. 

Не  тільки  любити  українську  мову,  але  й  піклуватися  про  її  чистоту,

захищати  та  оберігати  від  впливу  нелітературних  слів,  суржиків  закликає

М.Рильський: “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” [11,  с.5],  а  письменник  О.Гончар стверджує: “Мова

потребує постійного,  повсякденного піклування. Кожен із нас рідне слово своє

повинен оберігати” [4, с.121]. 

 “Мова  –  це  глибина  тисячоліть.  Це  найдорожчий  скарб,  переданий  нам

сотнями і сотнями попередніх поколінь, злелієний у пісні, в переказі, в приказці.

Слово нам доносить з глибини віків радості і пристрасті, сподіванки й горе наших

предків. Мова – це душа народу. Мова – то цілюще народне джерело, і хто не

припаде до нього вустами, той сам всихає від спраги”  [11, с.3]. 



Велич, могутність та, одночасно, мрійливість рідної української мови вдало

представлена в поезії В.Лучука: “Мова кожного народу неповторна і – своя; в ній

гримлять  громи  в  негоду,  в  тиші  –  трелі  солов’я”,  “Солов’їну,  барвінкову,

колосисту – на віки – українську рідну мову в дар мені дали батьки”, “ Берегти її,

плекати буду всюди й повсякчас, – бо ж єдина – так, як мати – мова в кожного із

нас!” [4, с.130]. Дивовижні порівняння знаходить поет для української мови, а,

найголовніше, – це порівняння з мамою, яка у людини може бути тільки одна. 

В  поетичній  мові відкриваються “краса,  багатство,  найтонші  відтінки  й

пахощі слова” [12].  Д.Білоус називає мову зодчим народу, а народ – зодчим мови;

порівнює  мову  з  чудовим  прислів’ям,  яке  йде  від  роду  до  роду;  з  піснею,  з

кетягами калини:  “Ти постаєш в ясній обнові, як пісня, линеш, рідне слово. Ти

наше  диво  калинове,  кохана  материнська  мово!” [9,  с.201].  В.Верба  від  імені

батька дає настанови любити й шанувати рідне слово, рідну матір, рідну країну:

“Мову ту, що люди рідною зовуть, ти ніде й ніколи, синку, не забудь. Рідне слово-

пісню завжди серцем чуй, як Вітчизну й матір їх люби, шануй” [9, с.85]. 

Пам’ятати, не забувати свою мову вчать поетичні рядки В. Сосюри: “Учися,

мій хлопче, відмінником будь, люби і поля, і діброви! І де б ти не був, де б не жив,

не забудь своєї вкраїнської мови” [4, с.128], бо  “затям собі,  що колись можуть

настати  і  такі  часи,  коли  нашої  мови  не  буде  пам’ятати  навіть  найменший

соловейко” –  застерігає  І.Малкович  у  вірші  “Наша  мова  солов’їна”  [11,  с.6],

маючи на увазі властивість людини забувати рідну мову, особливо, перебуваючи

за межами своєї країни. “Мову рідну, слово рідне має, дітки, кожний в світі. Мову

знати цю неважко, коли хоче того серце” –  запевняє В.Каменчук, додаючи, що

існує  ще  й  мова  природи:  квітів  і  пташок,  озерця  і  річечки  [13,  с.18],  отож

“плекайте, діти, рідну свою мову, вчіться складно говорити своїм рідним словом”

(С.Воробкевич) [7, с.6]. 

 “Найбільше і найдорожче добро кожного народу – його мова, – ота жива

схованка  людського  духу,  його  багата  скарбниця,  в  яку  народ  складає  і  своє

життя, і  свої сподіванки, розум, досвід, почування” – висловлює свою позицію

щодо рідної мови П. Мирний [11, с.4]. Окрасою мови, виразником ментальності є



народні прислів’я:  “Птицю пізнають по пір’ю, а людину – по мові”,  “Хто своєї

мови цурається,  той сам себе  стидається”,  “У кого рідна мова,  в  того й душа

здорова” [4, с.128-129]. “Батьківщина – це рідна мова, скарб, якого ти не згубиш”

– стверджує великий український поет Богдан-Ігор Антонич [10, с.51].

Глибоке  вивчення  української  мови  можливе  тільки  тоді,  коли  людина

усвідомлює її як найдорожчий скарб, в якому втілені національна самосвідомість,

характер,  історія  народу.  “Це мова мого дитинства,  моїх дідуня і  бабуні,  мова

казок, пісень. Без прикраси, від чистого серця скажу, що це мова землі, трави, яка

вибивається з цієї землі, мова золотої бджоли й вишневого цвіту, над яким вона

в’ється. Це  слово  синього  неба  і  гомін  нашої  героїчної,  нещасної  і  щасливої

історії” (Ю.Алмазов) [11, с.6]  – розкриває автор красу і велич, силу й виразність

рідного слова. “Ой яка  чудова українська мова!  Та не в тому справа,  що така

багата.  Помагало слово нам у боротьбі.  Кликало на битву проти супостата,  то

звучало сміхом на полях плаката, і за все це, мово, дякуєм тобі” (О.Підсуха) [11,

с.4] – такими рядками висловлює поет впевненість в ідейній значимості слова у

визвольних змаганнях нашого народу.

Роль  слова  в  початковій  школі,  де  кожна  зустріч  з  навколишнім  світом

пробуджує в серцях дітей почуття захоплення, неможливо переоцінити.  У творі

“Дивна дівчинка” (Л.Храплива) [11, с.22] мова йде про маленьку дівчинку Лесю,

чуйну, привітну і разом з тим стійку і мудру, яка з гордістю розповідає зустрічній

старенькій  бабусі  про  те,  що  вважає  себе  справжньою  українкою,  а  тому  і

вдягається  у  “по-волинському  вишивану  сорочку,  свитку  і  спідницю”,  по-

московськи  розмовляти  не  хоче,  а  спілкується  в  родині  тільки  українською.

Згодом, заплакавши, додає,  що  “тіточку москалі в Сибір вивезли за те,  що по-

нашому говорила, що була українкою. Нізащо в світі своєї мови не покину!” [11,

с.23] – завзято заявляє дівчинка. Через якийсь час, взявши псевдонім Українка,

Леся  напише:  “До  тебе,  Україно,  наша  бездольная  мати,  струна  моя  перша

озветься”  та  висловить  сподівання  на  краще майбутнє  своєї  Вітчизни:  “Вільні

співи, гучні, голосні, в ріднім краю я чути бажаю” [11, с.24].



У вірші “Ми всі діти українські” діти закликають своїх ровесників так дбати

про свій рід, щоб про них йшла у світ добра слава; так розвивати свої здібності і

силу,  щоб народу  була  втіха  і  користь;  пропонують  бути  пильними  в  науці  і

чемними у справах, не думати про страх, а бути сміливими та відважними, і все це

вважають своїм святим обов’язком: “Все, що рідне, хай нам буде найдорожче і

святе, рідна віра, рідна мова, рідний край наш над усе!” (Ю.Шкрумеляк) [11, с.42].

Любов до рідної мови та любов до рідної країни – невіддільні поняття, які

споконвіку живуть у людських серцях і  притаманні  всім,  хто шанує історію й

культуру  власного  народу.  Справжній  поет-патріот  щиро  вболіває  за  долю

рідного краю, рідної мови та вважає святинями рідну матір, рідну мову і рідну

Батьківщину : “Святе слово – рідна мати; єсть іще святиня вища, Богові милійша

– рідная Вкраїна” (П.Куліш) [11, с.282].

Рідною  українською  мовою  ми  молимось  до  Бога,  вшановуємо  традиції,

обряди та звичаї,  рідною мовою нам розповідають про героїчне минуле нашої

України, отож, “не цурайтесь того слова, що мати співала, як малого сповивала, з

малим розмовляла” (Т. Шевченко) [8, с.130].

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному

напрямку. Надзвичайно багата і милозвучна українська мова, якою ми передаємо

найтонші  почуття,  думки,  емоції  та  переживання.  Для  того,  щоб  вправно

користуватися рідним словом, треба виховувати в собі інтерес до мови, вчитися

розуміти  її  красу,  адже  глибокі  знання  рідної  української  мови,  досконале

володіння  нею  –  одна  з  найважливіших  ознак  високої  культури  і  освіченості

людини. Проведене дослідження не вичерпує теоретичних і практичних пошуків

розв’язання проблеми. Подальшої уваги потребує дослідження виховання поваги

та любові до рідної української мови в підручниках для позакласного читання.
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