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Двоїна – втрачена 
ознака 

української мови.
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Наприклад, 
казали не «два слова», 

а «дв� слов�».





#Київська _г�мназ�я_сх�дних_мов_№1_б�бл�отека_

Двоїну примусово вилучили 
у 1933 р. 

задля знищення рис 
української мови, 
як� в�др�зняли її 
в�д рос�йської.





В українськ�й
мов� �снує три

форми
майбутнього

часу: 

проста, 
складна 

� складена.

факт # 2
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проста

складна

складена

п�ду; п�демо

йтиму; йтимемо

буду йти; будемо йти
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У 1918-1920 рр. українська мова
була оф�ц�йною мовою Кубанської

Народної Республ�ки. 
Так, значно ширшими були меж�

поширення української мови
ран�ше.
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Сл�д лише поглянути 
на мовну карту 

1871 р., 
де солов'їна розл�тається 

«В�д Сяну до Дону».
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Українська мова т�сно пов'язана 
з� старослов'янською – 

сп�льною мовою предк�в 
вс�х сучасних слов'ян.





факт # 5
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За доведеними результатами
досл�дження вченого В. Кобилюха 

наша мова сформувалась 
ще Х-IV тис.р. до нашої ери. 
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Тож походження багатьох сл�в сл�д
шукати в санскрит�, а не в

рос�йськ�й, н�мецьк�й, турецьк�й,
грецьк�й та �нших мовах.

Адже вони виникли значно п�зн�ше
за українську.
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Надавати ус�м словам
зменшувально-пестливу форму –
це мабуть не т�льки особлив�сть
мови, а й особлив�сть нашого

народу.
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Нав�ть державний г�мн м�стить
пестлив� слова типу «сторонц�». 

 
Та що там – нав�ть «вор�женьки» у
нас звучить надзвичайно лаг�дно.
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Попри пестливе звернення до
вор�женьк�в, українц� все ж сильний
народ, який вм�є за себе постояти.
Про це св�дчить словник синон�м�в,
у якому найб�льше синон�м�в, аж 45,

має слово «бити».
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Найб�льша к�льк�сть сл�в в
українськ�й мов� починається з
л�тери «П». Найменш уживаною

виявилась л�тера «Ф». У б�льшост�
випадк�в, слова як� починаються з
ц�єї л�тери, запозичен� з �нших мов.
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7 в�дм�нк�в �менника, до яких ми
звикли, вир�зняють українську мову

серед сх�днослов'янських. 
Сьомий, кличний в�дм�нок, �снує
лише в граматиц� древн�х мов:

латин�, грецьк�й та санскритськ�й
граматиц�.
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В українськ�й мов� дв� букви «г».
Ран�ше, одна �з них, яка

позначається як «ґ», була вилучена
з уживання, але в 90-т� роки

знову ув�йшла в українську мову.
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Назви вс�х дитинчат тварин в
українськ�й мов� в�дносяться до

середнього роду.
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Починаючи з ХVIII ст. � до ХІХ ст. в
українськ�й мов� використовувалося
до п'ятдесяти р�зних систем письма!

Тому за к�льк�стю орфограф�ї
українська мова перевершує нав�ть

найскладн�шу – монгольську.
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В к�нц� XVI ст. – на початку ХІХ ст. 
в Україн� використовувалася 
система письма п�д назвою

«козацький скоропис», 
у як�й начертання деяких букв
в�др�знялися в�д прийнятих у

кирилиц�.
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Українська мова має нап�воф�ц�йний
статус в США (округ Кук штату

Ілл�нойс). До округу входить Чикаго
разом з передм�стями. А українська

мова була обрана як одна з найб�льш
вживаних мов у дан�й м�сцевост�.
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В українськ�й мов� й донин�
збереглися назви м�сяц�в з

давньослов'янського календаря. 
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Найдовше слово в українськ�й мов� –
«дихлордифен�лтрихлорметилметан».

Назва х�м�кату для боротьби з
шк�дниками складається 

аж з 30 л�тер!
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Сучасна українська мова нал�чує
близько 256 тис. сл�в � включена до

списку мов, як� усп�шно
розвиваються до сьогодн�.
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Івана Котляревського не дарма
вважають основоположником нової

української мови. Оф�ц�йно
вважається, що саме п�сля видання

його «Енеїди», наша мова була
прир�вняна до л�тературної.

 
 





факт # 19
 

Значна к�льк�сть вживаних до
сьогодн� українських сл�в та мовних
корен�в прийшли до нас ще з час�в

трип�льської культури, про що
св�дчать топограф�чн� назви, народн�

п�сн� дохристиянських час�в та
значний сл�д у древньо-�нд�йськ�й
мов� – санскрит�, джерела якого

д�йшли до нас з давнини у 5 тис. р.
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в�деопрезентац�я створена на
платформ� Canva

 
використан� джерела з в�дкритої

мереж� Internet
 

https://nubip.edu.ua/node/83205 
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