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Творчий звіт
ШМО учителів української мови та літератури

присвячений Міжнародному Дню рідної мови



21 лютого представники всіх націй і народностей світу
відзначають міжнародний День рідної мови. Це свято 
відзначали вже у 2000 році. Воно було започатковано у 

листопаді 1999 року на тридцятій сесії Генеральної
конференції ЮНЕСКО у Парижі. Про «підтримку мовного

та культурного різноманіття та багатомовності» -
звучало у заголовку документа. Міжнародне свято рідної
мови має сприяти захисту мови як культурної спадщини

кожної окремої національності, кожної народності на 
нашій планеті



Ми – українці , і цим пишаємося. 
Саме під таким гаслом пройшов з 

18.02.2021  по 24.02 тиждень 
присвячений Міжнародному дню 

рідної мови. Заходи, які були 
заплановані, перетворили дні 

шкільного життя (не зважаючи на 
пандемію) на свято Українського 

слова, яке з гордістю, любовʼю
линуло з вуст учнівської молоді.



План заходів,
присвячений 

Міжнародному   дню 
рідної  мови ,

протягом тижня
з 18.02. по 24.02

№ Зміст заходу Дата Відповідальні Учасники

1 Літературна гра «Люби, 

вивчай мову калинову»

18.02 Чайнюк Н.В. 7 клас

2 Відеоперегляд «Уроки

державної мови»

19.02 Лукіянчук Н.М. 8- і класи

3 Інтерактивна вікторина 

«Найкращий знавець мови»

22.02 Конецул Л.М. 7 – Б клас

4 Мовна вікторина  «Мова –

предків надбання»

22.02 Лукіянчук Н.М. 8- і класи

5 Квест «Міжнародний день 

рідної мови» 

22.02 Федаш О.О. 5 – 6- і 

класи

6 Фотоквест до дня рідної 

мови

22.02 Федаш О.О. 5 – 6 – і 

класи

7 Мовознавча гра «У царстві

української мови»

22.02 Прушковська Т.А. 7 – В клас

8 Квест для учнів 8 – х класів 

«Лабіринти мови»

23.02 Лукіянчук Н.М. 8 – і класи

9 Мовознавча гра «Де 

логіка?»

24.02 Дубенчак О.Б. 5 В,Г 

класи

10 Виховні  години «Без мови й 

народу нашого нема»

Протягом 

тижня

Класні 

керівники

5- 11 

класи

11 Інтелектуальна гра –

конкурс знавців 

української мови

24.02 Пастух Л.М. 5 – Б клас



В Україні це свято відзначають з 2002 року, коли для 
зміцнення державотворчої функції української мови та 
сприяння вільному розвитку і використанню інших мов

національних меншин України було видане розпорядження
“Про відзначення Міжнародного дня рідної мови”.

Відтоді це свято стало ще одним днем пошанування рідної
мови в кожному освітньому закладі, у бібліотеках, 
культурних центрах, просвітницьких організаціях

України.



Українська мова – це скарбниця духовної і культурної
спадщини українського народу. У різноманітних формах 

існування української мови (старовинні усні перекази і 
літописи, народні пісні і думи, казки і міфи, поетичні і 

прозові твори тощо) зберігається історична пам'ять та 
досвід нації, її світоглядні і моральні цінності, 

віддзеркалюються національні традиції і звичаї, тобто
ознаки, що притаманні саме цій спільноті і тому є 

унікальними складовими національної ідентичності.



Метою всіх проведених заходів було 
активізувати та поширити раніше 
набуті знання з української мови та 
літератури, збагатити словниковий 
запас, розвивати творчі здібності, 

естетичні смаки, мовленння і 
мислення учнів, сприяти 

формуванню високоморальної 
особистості, виховувати інтерес до 
народних традицій, повагу та любов 

до української мови, розуміння її 
краси.



Тиждень української мови та 
літератури – це можливість ще раз 

нагадати собі і оточуючим хто ми і чиї 
ми діти у світовій спільноті.  До участі 

у тижні запрошувалися всі вихованці 
школи, та все ж його активними 

учасниками стали учні 5 – 11 класів. Під 
керівництвом учителів української мови 
та літератури вони мали можливість 

продемострувати свої здібності у 
конкурсах, фотоквестах, вікторинах, 
літературних іграх, виховних заходах.



18.02.2021 р. учитель української 
мови та літератури,   Чайнюк Н.В. 

провела з учнями 7- х класів 
літературну гру «Люби, вивчай мову 

калинову» Метою заходу  було 
навчити дітей розуміти і 

збагачувати рідну мову. Формувати 
розуміння того, що українська 

мова – наш скарб, без якого не може 
існувати народ.



19.02 Лукіянчук Н.М.  разом з учнями 8 -х класів 
створила відеоперегляд «Уроки державної мови»



22.02  у 7 – Б класі   Конецул Л.М. підготувала мовну
вікторину «Мова – предків надбання», а        

Лукіянчук Н.М. разом зі своїми восьмикласниками    
« Мова – предків надбання». 





Фотоквест до Міжнародного дня рідної мови серед учнів 5 – 6 класів запропонувала Федаш О. О. 
Мета фотоквесту:  активізувати опорні знання учнів з української мови та літератури; сприяти 

розвитку розумових і мовленнєвих здібностей дітей, їхнього мислення, пам`яті, виробленню 
уважності, спостережливості, відповідальності, розширенню їхнього кругозору; виховувати в учнів 

почуття любові до рідної мови, а також толерантне ставлення один до одного. 







У 7- В класі Прушковська Т.А. провела гру 
«У царстві української мови»
Метою заходу було формувати розуміння того, що
українська мова – наш скарб, без якого не може існувати ні
народ, ні Україна як держава; розширювати знання про красу 
і багатство української мови; збудити прагнення учнів
продемонструвати свої знання та вміння з української мови, 
спонукати їх до творчої праці; розвивати навички роботи в 
групах, пам’ять, увагу, швидкість мислення; виховувати в 
учнів почуття патріотизму, національної гордості, любові
до рідного краю, глибоку повагу до рідної мови.



Дубенчак О.Б. провела мовознавчу гру «Де логіка?», а 

також  виховну годину «Без мови й народу нашого нема»
Мета заходів: розширювати знання про красу і багатство 

української мови. Пробуджувати почуття національної гідності. 

Розвивати логічне і творче мислення. Виховувати любов до рідної 

мови, рідного краю, його традицій, почуття поваги до всього 

свого, українського , бажання розмовляти рідною мовою.




