
ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ СЕРЕД МОЛОДІ 

 

Може видозмінюватися прапор, герб і навіть, на превеликий жаль, 

територія. Але як цитувала Леся Українка слова ірландця Томаса Девіса: "Нація 

повинна боронити свою мову більше, ніж свою територію… Втратити рідну 

мову і перейняти чужу — се найгірший знак підданства… Бо мова – се міцніша 

границя, фортеця чи річка". 

Питання популяризації української мови вже кілька століть лишається 

актуальним, що зумовлено минулим України й українців. Так історично 

склалося, що й сьогодні це питання не втрачає своєї актуальності. 

Мовлення української молоді збідніле, перенасичене жаргонізмами, 

сленгізмами, словами іншомовного походження. Широкого вжитку набули 

слова, які мають український відповідник (прайс, окей, гуд, екс-прем'єр, екс-

чоловік, екс-дружина, кава-брейк та ін.). Найчастіше молодь послуговується 

російською мовою або суржиком. 

 В Україні в перші роки незалежності поняття "мовна стійкість" 

семантично пов'язувалося зі здатністю за несприятливих обставин зберегти і 

відновити українську мову, не допустити загрози денаціоналізації і втрати 

національної мовної сутності. На сьогодні основу мовної стійкості визначають 

зростання авторитету української мови, усвідомлення внутрішньої потреби 

спілкуватися й пізнавати світ засобами рідної мови, заперечення мовного 

відступництва в будь-яких його проявах тощо [1, с.4]. 

Про мовне питання в Україні говориться багато, але конкретних дій та 

результатів популяризації української мови, на превеликий жаль, можна 

побачити мало. Зараз катастрофічно не вистачає якісної україномовної 

літератури, якісної кінематографічної продукції. Засоби масової інформації 

часто послуговуються далеко не літературною мовою, використовуючи суржик, 

сленг, жаргонізми, неологізми, іноді нецензурну лексику. За допомогою ЗМІ 

створюється мода, яка відіграє провідну роль у процесах популяризації.  



Мода – це тимчасове переважання одного стилю в різних сферах життя 

й культури, вона позначає неміцну, швидкоплинну популярність. Аналізуючи 

сучасне мовлення молоді, можна дійти висновку, що руйнівні процеси 

антимоди на українську мову й досі діють [2, с. 523].  

Для формування висококультурної мовної особистості та усунення 

недоліків усного та писемного мовлення існує ціла низка словників, різних 

підручників, публічних видань та ін. Проте обсяг інформації, що міститься в 

Інтернеті, у багато разів перевищує обсяг будь – яких друкованих видань.  

Функціонуванню української мови в Інтернеті сьогодні приділяється 

мало уваги. Не достатньо досліджена сама система мови в Інтернеті, неактивно 

вивчаються її соціальні різновиди, практично немає наукових праць з вивчення 

комунікативного аспекту. 

Визнання української мови державною зобов’язує держструктури 

подавати інформацію у віртуальному просторі українською мовою. Тому на 

більшості сайтів різних органів влади мова спілкування з користувачем — 

українська. Однак значна частина електронних сторінок має російську та 

англійську версії. 

Сьогодні Інтернет, як показує мовна практика, став важливим 

комунікативним засобом, який займає дедалі більше місця у мовній практиці 

молоді. Динамічні процеси, що відбуваються у структурі мови, підтримувані 

різними екстралінгвальними чинниками, створюють нову форму спілкування 

між людьми, нові закони в мові, нову культуру інформаційного середовища. 

Вони свідчать про формування нового етапу в розвиткові соціуму — зміну 

пріоритетів українського суспільства в епоху глобалізації [5, с. 234]. 

Можна зробити висновок, що молодь не спілкується українською мовою 

через те, що їй насаджується російська мова, переважно в Інтернет-просторі, на 

радіо, різноманітних розважальних заходах, на яких, власне, і виховується 

сучасна молодь.  

Популяризація мови – питання неоднозначне, воно потребує гнучкості у 

виборі методів та засобів дії. Нікого не можна змусити адміністративними 



методами користуватися українською мовою. Потрібна правильна й мудра 

мовна політика, яка б повернула народ до рідної мови, а національним 

меншинам дала змогу зберегти свою мову й водночас оволодіти в повному 

обсязі державною мовою.  

Українська мова повинна бути мовою майбутнього, нових сенсів та 

уявлень. Тому, обов'язково потрібна підтримка україномовних конкурсів, 

олімпіад, відповідних фестивалів та форумів. 

Перехід на українську мову спілкування у повсякденному житті не може 

бути примусовим – це має бути особисте рішення окремого громадянина, 

глибоко усвідомлене ним самим. На жаль, непокоїть той факт, що спілкування 

українською мовою відбувається переважно з батьками, родичами, у процесі 

навчання – з викладачами, але в стосунках з ровесниками сучасна молодь 

спілкується переважно російською мовою та суржиком. У культурі усного 

спілкування молодих людей вкорінюється знижений стиль мовлення, 

розвивається ненормативна лексика. Таким чином, молодь втрачає не тільки 

мовне, національне, а й людське обличчя. Тому збереження мовної стійкості в 

сучасному молодіжному комунікативному просторі дуже важливе [4, с. 13–35].  
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