
Бринить, співає 
наша мова… 

свято до Дня писемності 





“ Усе минає, а слово залишається. 
Зникають у безвісті держави, 
володарі, раби. На порох 
розсипаються будівлі, вмирають 
дерева, пересихають ріки. Гори 
перетворюються на купи каміння. 
Все стає тліном і прахом, а 
написане слово залишається”. 



Давним – давно… 







Наскельний малюнок 



• Люди поступово 
почали робити 
малюнки більш 
простими, щоб 
кожен міг їх 
намалювати та 
зрозуміти.  

• Відтепер кожен 
значок позначав 
якесь одне слово. 

 



• З глибини тисячоліть дійшли до нас 
малюнки на скелях, зображення 
тварин і людей, вирізьблені на 

поверхні каменя.Вважається, що 
печерні наскельні малюнки мають 
відношення до мисливської магії: 

люди вірили, якщо перед полюванням 
намалювати тварину і простромити 
зображення стрілою, то полювання 

буде вдалим. 





• Ці первісні малюнки й 
різьблення про щось 
повідомляли і були 

попередниками  ПІКТОГРАФІЇ  
(з лат. pictus – розмальований і 
grapho – пишу) – малюнкового 

письма. 



Такі знаки є зрозумілими для 
всіх людей, незалежно від того, 

якою мовою вони володіють 





Стародавній Єгипет 



Папірус 
Папірус – це листя рослини, 

якої в Єгипті дуже багато 

Користувалися для письма 
червоним і чорним 

чорнилом, в яке вмочували 
загострену паличку. 





Єгиптяни позначали на письмі лише 
приголосні звуки, а голосні пропускали. 



Зошит єгипетського школяра 



Стародавній Вавилон 



Стародавній Вавилон 

• У Стародавньому 
Вавилоні папірусу 
не було, не було і 
паперу. Зате було 

багато глини. Саме 
з неї почали 
виготовляти 
спеціальні 

таблички для 
письма. 



Клинопис 
Вавилонський 

клинопис 
Вавилонські 

цифри 



Клинопис 



 Америка 

• Індіанці довгий 
час 

використовували 
складні 

вузликові 
послання.  



Вузликове письмо 
• Читати вузликове 
послання було дуже 

важко. Для цього 
треба було знати 
значення сотень 

вузликів. Такі листи 
треба було 

виконувати дуже 
ретельно. Зав’яжеш 

вузлик не так – і лист 
утратить зміст. 



Індіанці майя 



З часом вузликове письмо індіанці 
замінили на власні ієрогліфи 



Вузликове письмо 
КІПУ 



Вампум 



КИТАЙ 



• Китайське письмо налічує 49 
тисяч ієрогліфів. 

 

• Нині практично 
використовується 5 тисяч 

ієрогліфів. 



У Китаї найскладніша писемність 



• Китайці писали 
тушшю, на тонкому 
папері, який уміли 

робити з давніх-
давен. Кожен 

ієрогліф повинен 
бути написаний 

якомога точніше і 
красивіше. 



Китайські ієрогліфи 
“АЙ”   -     “любов” “ВО АЙ НИ”   



Фінікійський алфавіт 
• Саме фінікійці 
створили перший у 

світі алфавіт. У ньому 
було 22 букви, що 
позначали тільки 
приголосні звуки. 

Позначки були прості і 
запам’ятовувались 

швидко. Писали 
фінікійці на папері, 

справа наліво. 



Фінікійський алфавіт 



Греція 





Основними 
алфавітами, якими 

користується сучасна 
цивілізація, є 

латинський, арабський 
і слов’янський. 



Латинське письмо обслуговує  
30 відсотків населення світу 



Арабське письмо 



Слов’янський 
алфавіт обслуговує 

потреби 10 
відсотків населення 

Землі. 



Як виникли наші літери? 

• Понад тисячу років 
тому їх створив 

болгарський 
священик, учений і 

просвітитель 
Кирило разом зі 

своїм братом 
Мефодієм 

 



Глаголиця 

• Позначки були 
дивно закручені, 

нагадували 
ієрогліфи, писати 

ними було 
нелегко. 



Глаголиця 



Кирилиця 





Давньослов’янська абетка 



Конкурс 
шанувальників 

мови 



Які алфавіти складаються із 
шести літер? 

    

 Азбука 

 

 Абетка 



Від яких двох букв стає 
гаряче? 

     П..(пе) 

 

     Ч..(че) 

 

              

                         
Пече 



Який синонім прислівника “тепер” 
не змінює значення, коли його 

прочитати справа наліво? 

 

 

   Зараз 



Який молочний продукт можна 
перетворити на злак, 

прочитавши його справа наліво? 
 

 

   Сир     - 

 

                    Рис 



Що знаходиться всередині 
школи? 

 

 

 Літера 

             

        о 



Чим закінчується і зима, і 
весна? 

 

 

               Літерою   
 

             А 
 



Чим закінчується і вечір, і ніч? 

 

 

 

 

    ПРИГОЛОСНИМ 

 

 



Що треба зробити, щоб 
“майка” злетіла? 

  

   Змінити першу літеру                

 

 

                
“ЧАЙКА” 



Які два займенники, написані 
поруч, псують дорогу? 

                         

                        Я 

 

                      МИ 

 

      ЯМИ          



Друкарство 

   Так склалася 
доля, що 
найперші 
книжки, 

надруковані 
кирилицею, 
серед цілого 

слов’янства були 
українські. 

 Першим 
друкарем 

українських 
книжок був 

німець 
Швайпольд 

Фіоль 
 





Іван Федоров 



Автограф І.Федорова  
з 23 липня 1583 року 



Російський 
цар Петро І 
накладає 

заборону на 
друкування 
українських 

книг. 



“За XVIII та XIX ст. з мовою нашою 

було те саме, що і з самим 

народом; мову нашу роздирали 

на частини і тягли до себе і 

поляки, і москалі. Дві головні 

думки було про нашу мову за ці 

віки: поляки писали, що мова 

вкраїнська – то мова польська, та 

тільки трохи попсована 

московською, цебто зросійщене 

польське наріччя; росіяни 

писали, що мова вкраїнська – то 

мова російська, та тільки 

попсована польською, це 

полонізоване російське наріччя. 

Назвати нашу мову окремою 

мовою не хотіли…» 





Тарас Шевченко 





Іван Котляревський 

Саме 
Котляревський 
уперше почав 
писати твори 

живою 
народною 

мовою. 



Павло Глазовий 
“Кухлик” 



“Мовне каліцтво є 
початком каліцтва душі” 

 
                          Іван Огієнко 








