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під педагогічним впливом для її корекції та оптимізації, і це 

реалізується за певних умов. Якщо освітнє середовище буде 

спрямоване на послідовний вплив вчителя на емоційно-ціннісну 

сферу, то це забезпечить перетворення пізнавальних показників у 

афективні, що, у свою чергу, об’єднає обидві групи показників у 

поведінково-діяльнісну (конативну) стратегію особистості тобто, 

результатом стане позитивна національна ідентичність молодої 

людини. 

 

Наталія Глушаниця 

 

МОВА ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

 

 «…в мові наша стара й нова культура, ознака нашого 

національного визнання… І поки живе мова – житиме й народ як 

національність» Іван Огієнко 

 

Мова є потужним засобом соціалізації особистості, а відтак 

вона відіграє визначальну роль у формування національної 

ідентичності. Мовна система віддзеркалює те, що є найважливішим 

для будь-якої нації, її культури, історії, звичаїв та традицій. Мовна 

політика, у свою чергу, відображає соціальні чи політичні зміни в 

країні та світі. Тому, не варто недооцінювати значимість коректного 

вирішення гуманітарних питань (мови, культури, освіти, науки) 

оскільки це може спричинити ослаблення та руйнацію держави, 

переконливим доказом чого слугує історичний досвід багатьох країн 

світу. Мовна ідентичність є вагомим засобом самовизначення й 

самоідентифікації особистості. Саме цей аспект і визначає 

актуальність теми дослідження.  

 Питання взаємозв’язку мови та національної ідентичності 

стає предметом наукового пошуку вітчизняних та зарубіжних 

науковців [Джозеф, 2005, c. 11; Хобсбаум, 2005, c.10; Андерсон, 

2001]. Вивчення ролі мови у формуванні національної культури є 

предметом дослідження низки науковців: Р. Вечірко, 

Д. Гринчишина, А. Капелюшного, О. Сербенської, З. Терлак, 

Н. Шип, Г. Кисіль; роль мови у формуванні особистості висвітлюють 

А. Бурячок, І. Ющук, В. Лизанчук, В. Радчук, М. Томенко та інші 
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науковці; проблему мовної політики в Україні досліджували: 

С. Здіорук, В. Нагорний, С. Гнатюк та ін.; проблему мовної політики 

з питань значення культурних і мовних чинників для збереження 

національної ідентифікації вивчали О. Ткаченко, Л. Ковач, 

В. Отрешко, І. Ісаченко. 

Дж. Джозеф вважає мову домінуючою складовою 

національної ідентичності, обґрунтовуючи своє твердження тим, що 

1) мова визначає соціальні риси, які формують основу національної 

приналежності; 2) мова слугує засобом передачі культури та 

ідентичності від старшого до молодшого покоління; 3) концепти 

національної ідентичності відображені в сакральних текстах нації 

(конституція, національний гімн, визначні літературні твори нації); 

4) розробка та запровадження системою освіти стандартів 

правильного мовлення здійснюється з метою збереження та 

відтворення національної культури; 5) коли нація прагне 

контролювати тих, хто може перебувати в її складі, вона може 

використовувати мову як найбільш очевидний критерій для 

вирішення питання, чи належить конкретна особа до неї. Чимало 

сучасних націй вимагає від своїх членів наявності певної культурної 

кваліфікації, яка найчастіше прямо чи опосередковано включає мову 

[Joseph, 2006, p. 490–491]. 

Гриценко П. досліджує роль української мови в 

націєтворенні, особливості сучасної мовної ситуації в Україні з 

увагою до наявності іншоетнічних анклавів у структурі 

макросоціуму. Дослідник аргументує необхідність утвердження 

позиції Української держави щодо обов’язкового володіння всіма її 

громадянами українською (державною) мовою та недопущення 

сегрегації суспільства за мовною чи етнічною ознакою, що є 

важливою передумовою збереження цілості України, зміцнення її 

суб’єктності в міжнародних відносинах [Гриценко, 2018].  

О. Шостак, аналізуючи роль мови у формуванні національної 

ідентичності, наголошує на тому, що національні інтереси та 

духовне здоров’я нації виражаються за допомогою мови, яка володіє 

здатністю зберігати й передавати історію свого народу. Розвиненість 

національної мови та володіння рідною мовою дослідниця визначає 

головними критеріями соціальної ідентичності й самодостатності 

людини та нації, а мову головним чинником консолідації нації. Ми 

погоджуємося з твердженням дослідниці, що ступінь розвитку рідної 
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мови залежить від ступеня зрілості народу та глибини його духовної 

культури [Шостак 2015]. 

Найбільш ефективною моделлю мовного спілкування 

О. Куць визначає мову нації, відповідно до національності якої 

названа держава. Дослідник доводить, що використання моделі 

мовного спілкування сприяє забезпеченню загальнодержавного 

спілкування та взаємодії різних частин одного етносу в моноетнічній 

державі або різних етноспільнот у поліетнічній державі. Спільна 

мова для всіх громадян обумовлює формування в суспільстві 

базових цінностей його існування [Куць 2004]. 

О. Казакевич досліджує роль мовного фактору у формуванні 

етнічної та національної ідентичностей, розкриваючи взаємозв’язок 

між мовою та національною ідентичністю. Дослідниця визначає 

мову вагомим чинником для ідентифікації особи з конкретною 

етнічною спільнотою, яка об’єднана уявленням про спільне 

походження, наголошуючи, що меншою мірою мовна свідомість 

впливає на становлення національної ідентичності як уявлення про 

приналежність до політичної спільноти [Казакевич 2017]. 

Л. Азарова вивчає роль мови як джерела духовного життя 

народу, визначального чинника і головної ознаки ідентичності 

української нації. Проаналізувавши причини й наслідки двомовності 

в Україні, дослідниця доводить, що двомовність на державному рівні 

є руйнівним процесом для країни. Єдине консолідоване суспільство 

може витворюватися лише на ґрунті спільної духовності й мови. 

Дослідниця наголошує на необхідності цілеспрямованого й 

послідовного дотримання Україною обраної нею мовної політики – 

виконанням 10-ї статті Конституції, адже нація тільки тоді може 

бути повністю функціональною, якщо мова виконує всі належні їй 

функції. Л. Азарова доводить, що мовна політика визначає курс 

держави на зовнішньополітичній арені, формує концепт 

самоусвідомлення народу себе як нації [Азарова 2018]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій дозволив зробити 

висновок, що зміцнення авторитету державної мови (збереження 

колоритних національних традицій, їх відтворення рідною мовою) 

сприяє консолідації нації, формуванню національної культури 

[Олексенко, Ситник, 2017; Bakmand, 2000]. Отже, ми визначаємо 

мовний фактор ключовим консолідуючим чинником нації. На нашу 

думку, в цьому і полягає основна функція мови. Існування потужної 
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української культурної еліти, яка володіє національною мовою, 

сприяє трансформації етнічної ідентичності в національну. 

Метою нашого дослідження є показати мову як визначальний 

чинник формування національної ідентичності розкривши 

взаємозв’язок та взаємозалежність двох чинники, які формують 

розвиток мови сьогодні: мовної політики та національної 

ідентичності. Для досягнення цієї мети розв’язано такі завдання: 

• визначено роль мовного фактору у формуванні 

національної ідентичності; 

• розкрито взаємозв’язок між мовою та національною 

ідентичністю; 

• розкрито взаємозв’язок та взаємозалежність мовної 

політики та національної ідентичності; 

• визначено сутність терміносполук «державна мова» 

та «офiцiйна мова». 

Основними методами дослідження є метод лінгвістичного 

опису, систематизації мовних фактів та метод комплексного аналізу. 

Людина послуговується двома кодами вербального 

спілкування: розмовним (материнським), який формується в родині 

та державним, прийнятим в державі (макросоціумі) як засіб 

офіційного спілкування. Означені коди можуть належати до однієї 

національної мови, як, наприклад, в Україні: українська літературна 

мова, українське розмовне та діалектне мовлення або до різних 

систем мов, наприклад, гагаузька мова меншинств в переважно 

україномовному соціумі. Отже, державна мова та рідномовний код 

можуть мати спільну та різну генезу. Однак, добре оволодіння та 

послугування державною мовою представниками будь-якого етносу 

не сприяє зникненню їхнього рідномовного коду, наприклад, після 

отримання незалежності Ірландії багато ірландців говорять тільки 

анлійською, при цьому, вважаючи себе ірландцями [Фишман, 2005, 

c. 133–134].  

Відповідно до результатів опитування дослідницького центру 

Pew (2017 року), більшість людей вважають що необхідно говорити 

рідною мовою щоб бути справжнім членом нації. Приблизно вісім з 

десяти і більше голландців, британців, угорців та німців вважають, 

що уміння здійснювати спілкування державною мовою є важливим 
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для збереження національної ідентичності. Канадці та італійці 

менше пов’язують мовний фактор та національну ідентичність. 

Питання мовного устрою держави будь якого типу 

визначаються положеннями базового правового документа – 

конституції, яка окреслює права та обов’язки громадян щодо 

використання мови чи декількох мов та функції держави щодо їх 

забезпечення. Однак, в реальному житті мововибір людини залежить 

від стратегії мовленнєвої поведінки, комунікативної ситуації. 

Використання державної мови сприяє забезпеченню ефективної 

комунікації у процесі здійснення професійної діяльності, у 

повсякденному житті, у сфері освіти та культури. Безсумнівно, обмін 

інформацією між комунікантами є успішним якщо вони 

послуговуються однією мовою. 

Створення та упровадження системи безперервної мовної 

освіти в Україні підкріплюється законодавством та урядовою 

політикою держави. Проблемою формування мовної політики 

займається Міністерство культури. Громадяни України мають 

обов’язково оволодіти державною мовою, можливість опановувати 

рідну (національну) та хоча б одну іноземну мову. Освіта слугує 

підґрунтям для розвитку високої мовної культури громадян, 

виховання поваги до державної мови та мов національних меншин 

України, толерантності у ставленні до носіїв різних мов і культур. У 

ст. 10 Конституції України записано: «Державною мовою в Україні є 

українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і 

функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя 

на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток, 

використання і захист російської, інших мов національних меншин 

України. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. 

Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та 

визначається законом». Тому, українську мову слід розглядати як: 

• фактор збереження цілісності Української держави; 

• засіб для вираження волі народу і кожного 

громадянина країни; 

• інструмент для здійснення державного управління; 

• механізм реалізації прав і обов’язків населення 

України; 
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• національну ознаку державності в міжнародних 

правовідносинах. 

Процес функціонування мови в соціумі потребує контролю 

та регулювання, оскільки будь-які зміни в системі мови можуть 

спричинити серйозні порушення в культурній, освітній, 

інформаційній та сфері державного управління. Тому мовна 

стратегія реалізується шляхом комплексного і послідовного 

впровадження нормативно-правових, науково-методичних 

документів, роз’яснювальних заходів: Закон «Про ратифікацію 

Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних 

меншин»  від 09.12.1997 № 703/97-ВР, ст. 10 визнає «за кожною 

особою, яка належить до національної меншини, право на вільне і 

безперешкодне використання мови своєї меншини, приватно та 

публічно, в усній і письмовій формі»; Закон «Про забезпечення 

функціонування української мови як державної» від 25 квітня 2019 

року № 21, ст.81, який визначає статус української мови як єдиної 

державної мови в Україні; Закон «Про ратифікацію Європейської 

хартії регіональних мов або мов меншин» від 15.05.2003 № 802-IV 

гарантує право людини на використання регіональної мови або мови 

меншини у приватному та суспільному житті; Закон України «Про 

освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145 – VIII визначає державну 

мову як мову освітнього процесу в закладах освіти; Указ Президента 

№534/2016 «Про пріоритетні заходи щодо сприяння зміцненню 

національної єдності та консолідації українського 

суспільства, підтримки ініціатив громадськості у цій сфері» сприяє 

зміцненню національної єдності та консолідації українського 

суспільства, визначає пріоритетні заходи з вирішення цих питань, а 

також забезпечення взаємодії державних органів з організаціями 

громадянського суспільства з реалізації таких заходів. Отже, можна 

стверджувати, що в Україні створена належна законодавча база для 

здійснення мовної політики. Однак, існує нагальна необхідність 

розробки механізмів реалізації означених правових документів.  

9 листопада в Україні відзначали День української 

писемності та мови. Сьогодні це свято набуває нового змісту, 

оскільки український народ визначає мову як сутність української 

національної ідентичності, ототожнюючи поняття української мови 

та національної безпеки держави. Приємно що, за роки незалежності 

відбулися очевидні позитивні зрушення в мовній ситуації в Україні. 
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Незважаючи на надмірну політизацію мовного питання, престиж 

державної мови зростає. Українська мова почала домінувати у 

телеефірі, на радіо, у сфері освіти, у діловодстві, у мові публічних 

заходів. У повсякденному житті люди спілкуються переважно 

національною мовою. Дані опитування  Київського міжнародного 

інституту соціології (КМІС) засвідчують, що 46% українців 

здійснюють спілкування переважно або тільки українською мовою, 

28,1% українців – переважно або тільки російською мовою. Однак, 

варто зауважити, що для справжнього утвердження мови в державі, 

українці повинні ґрунтовно, досконало володіти рідною мовою, не 

послуговуватися «суржиком». Слушними є слова О. Гончара: 

«Усунути деформацію мови, очистити її від спотворень, повернути 

нашій мові справжню народну красу – це справа честі всіх нас, і 

старших, і молодших, це природний обов’язок кожного перед 

незалежною, вільною Україною. Адже і мовою нації визначається 

моральне здоров’я народу, його розвиненість, культурність. Все це 

також визначатиме образ і творчу спромогу України в сім’ї 

цивілізованих демократичних держав». Таким чином, державна 

мовна політика спрямована на побудову української нації та міцної 

держави. 

Розкриваючи взаємозв’язок та взаємозалежність мовної 

політики та національної ідентичності, вважаємо доцільним 

розглянути сутність терміносполук «державна мова» i «офiцiйна 

мова». Науковці по-різному трактують ці поняття. Деякі вчені 

вважають їх тотожними, синонімічними, інші розмежовують. 

Здійснивши детальний аналіз конституційних актів країн світу та 

поняттєво-термінологічного апарату юридичної термінології, 

В. Заблоцький доходить висновку про тотожність понять «державна 

мова» i «офiцiйна мова». «У 201 кpaїні проголошено мов як 

державних 230, офiцiйних – 97 (66 держав закріпили дві та більше 

державні або офiцiйнi мови, переважно народiвавтохтонiв). Офіційна 

мова виступає принаймні в двох значеннях: як державна або в 

спілкуванні різномовних суб’єктів на внутрішньодержавному чи 

міжнародному рівнях за згодою cтopiн. При певних обставинах 

набуває унормований статус (ООН, ЄС та iн.)» [Заблоцький, 2007, с. 

7-8].  

Є. Ткаченко пропонує розмежовувати поняття «державна 

мова» та «офіційна мова» за такими критеріями: роль мови в 
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суспільстві та державі, територія вживання, сфери використання 

[Ткаченко, 2009, с. 5]. 

Існують обов’язкові критерії, що слугують для відбору мов, 

які можуть набути правового режиму державної:  

• природна мова (мова, яка зародилася, розвивається і 

функціонує разом із народом, якому вона належить. Існують також 

штучні мови, наприклад, мова програмування, які створюються 

людьми не обов’язково для здійснення спілкування); 

• розвинена мова (літературна мова, унормована форма 

загальнонародної мови); 

• поширена мова (мова, поширена на значній території 

держави та функціонує у всіх сферах суспільства); 

Окрім обов’язкових критеріїв для відбору мов існують також 

і додаткові. Однак, вони є істотними не у всіх країнах: 

• мова титульної нації (мова населення країни 

відповідно до національності якої названа ця країна: Україна – 

українська мова); 

• мова корінного народу (мова народу, який проживає 

на території країни споконвіку); 

Щодо вибору державної мови науковці виокремлюють два 

підходи: інструментальний та соціолінгвістичний. 

«Інструментальний підхід визначає мову як інструмент і прагне 

довести превалювання однієї мови над іншою. Соціолінгвістичний 

підхід ґрунтується на двох принципах: 1) усі відомі мови є 

знаковими системами і є рівними у використанні; 2) під час мовного 

планування більше уваги слід приділяти соціальній складовій, а не 

структурній [Чередник, 2010, c. 16].  

Сутність поняття «державна мова» розкривається через 

особливості правового режиму: 

• законодавче закріплення правового режиму (офіційне 

закріплення правового режиму державної мови здійснюється 

основним законом держави – конституцією, іноді на рівні основного 

закону про мови); 

•  сфера обов’язкового використання (визначення 

законом про мови певної держави сфер суспільного життя, в яких 

необхідно використовувати державну мову); 
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• права та обовязки (громадяни зобов’язані володіти та 

послуговуватися державною мовою, а держава зобов’язана 

забезпечити можливість громадянами опанувати державну мову. 

Особливим обов’язком держави є захист державної мови. 

Отже, термін «офіційна мова» більшість науковці 

ототожнюють з терміном «державна мова» і визначають його як 

основна мова країни. У багатьох зарубіжних країнах основною 

мовою є «офіційна мова», однак на території колишніх 

пострадянських країн використовується термін «державна мова». На 

нашу думку це пов’язано з процесом державотворення. Інші 

науковці розрізняють означені терміни та визначають офіційну мову 

як таку, яку використовують нарівні з державною мовою. Тобто де-

факто вона є другою державною мовою. Разом з тим термін 

«офіційна мова» може вживатися у значенні «регіональна мова», 

«мова міжнаціонального спілкування в державі», «мова міжнародної 

організації», «мова міжнародного спілкування». 

Ми вважаємо, що в українському законодавстві слід 

розмежовувати термінотворення «офіційна мова» та «державна 

мова» відповідно до принципу єдності законодавчої термінології. 

У світі не існує країни де б користувалися тільки однією 

мовою. У Швейцарії використовують чотири офіційні державні мови 

(німецька, французька, італійська, ретороманська (романш)). В 

Ірландії офіційними мовами є англійська та ірландська. У Фінляндії 

державними мовами є фінська та шведська. В Австрії 

послуговуються німецькою та словенською мовами. У Бельгії – 

французькою та фламандською мовами. Національні меншини 

держав-членів ЄС мають можливість вивчати свої національні мови 

(німецької в Данії, італійської та угорської в Словенії, угорської в 

Словаччині). У Чорногорії державними мовами є чорногорська мова, 

використовують  також кирилицю та латиницю. В офіційному 

діловодстві послуговуються сербською, боснійською, албанською і 

хорватською мовами. Офіційними мовами в Канаді визнані 

англійська та французька. Державною мовою Ємену, Тунісу, 

Алжиру, Сирії, Лівану, Лівії, Іраку визнано арабську мову. В Іраці 

користуються також курдською, туркоманською, асірійською, 

вірменською мовами. Державними мовами ПАР є сепеді, сесото, 

сетсвана, сісісваті, цхівенда, ксіцонга, африкаанз, англійська, 

ісіндебеле, ісіксгоса та ісізулу. 
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Україна є мононаціональною державою, де українці 

складають майже три чверті всього населення. На території України 

проживають представники багатьох національностей. Етнічна 

структура населення визначає Україну як поліетнічну або 

багатонаціональну державу. Хоча законодавче закріплення 

правового режиму державної мови у світі не є обов’язковим, однак 

для українського законодавства визначення статусу різних мов є 

суттєвим. Документ, що визначає статус мови в Україні є 

Конституція. 

Підґрунтям формування національної української 

ідентичності є мова, українська національна культура, національний 

світогляд, національна ідея. 

Українська мова є неоціненним духовним багатством 

української національної спільноти та основою національної 

ідентичності особистості. Нація, народ, держава, національна 

свідомість, національна культура не можуть існувати без мови. Чим 

сильніша мова, тим могутніша нація. У контексті нашого 

дослідження доречними є слова Л. Костенко: «Нації вмирають не від 

інфаркту, спочатку в них відбирають мову» та відомий вислів «чия 

мова – того й держава». І. Огієнко визначав українську мову як 

вагомий чинник формування національної ідентичності особистості. 

«Пильнуйте ж виховувати такі потрібні для нації сильні характери, 

виховуючи дітей тільки рідною мовою. Особа, що не зросла на 

рідній мові, загублена для нації, бо ціле життя буде безбатченком, і 

справи рідної нації їй будуть чужі» [Огієнко, 1995, с. 26].  

Олесь Гончар називав мову генофондом культури. Він 

стверджував, що «мова – це не просто спосіб спілкування, а щось 

більш значуще. Мова – це всі глибинні пласти духовного життя 

народу, його історична пам’ять, найцінніше надбання віків, мова – 

це ще й музика, мелодика, фарби, буття, сучасна художня, 

інтелектуальна і мисленнєва діяльність народу». 

В.О. Сухомлинський відзначав велич української мови: «Мова – то 

неоціненне духовне багатство, у якому народ живе, передає з 

покоління в покоління свою мудрість і славу, культуру і традиції. Бо 

в рідному слові народ усвідомлює себе як творчу силу. Рідне слово – 

то невичерпне, животворне і невмируще джерело, з якого дитина 

черпає уявлення про навколишній світ, про свою родину, про своє 
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село чи місто, про весь свій край. Саме в рідному слові народ 

усвідомлює себе як творчу силу».  

Українська мова вважається однією з найрозвиненіших мов. 

Переконливим доказом слугує досконала фонетична та граматична 

система, багатий словниковий запас. Відомий турецький мандрівник 

ХVII століття Евлія Челебі вважав українську мову «більш 

всеосяжною і багатшою, ніж перська, китайська, монгольська і 

всілякі інші». Російський академік І. Срезневський (ще в 1834 році) 

стверджував, що українська мова є «однією з найбагатших 

слов’янських мов, що вона навряд чи поступиться, наприклад, перед 

богемською щодо багатства слів і виразів, перед польською щодо 

мальовничості, перед сербською щодо приємності»; він називав її 

«поетичною, мелодійною, мальовничою». Щодо милозвучності, 

українська мова посідає друге місце після італійської. Німецький 

поет XIX століття Ф. Боденштедт, який подорожував Україною, 

писав про те, що «українська мова – наймелодійніша й найголосніша 

поміж усіма слов’янськими мовами, з великими музичними 

можливостями. Ніде дух народної поезії не відбивався настільки 

виразно й сонячно, як він відбився в піснях українських»  

У результаті суспільно-економічної та політичної взаємодії 

України з іншими державами українська мова збагачується новими 

лексемами. Ми розглядаємо запозичені одиниці як органічну 

складову мовної системи, а не як ізольоване явище. У контексті 

нашого дослідження варто розглянути соціолінгвістичний аспект 

дослідження запозиченої лексики в українській мові. До української 

мови ввійшла значна кількість військових термінів німецького 

походження та інших германізмів, які передають назви 

господарських будівель, будівельних матеріалів та інших предметів і 

понять (капрал, картеч, лазарет, патронташ, кітель, ордер, борг, 

гатунок, гендель, тюрма, брама, обійстя, паркан, комин, ганок, дах, 

крейда, цегла, стодола, хлів, сталь, цинк, слюсар). З французької 

мови запозичилася лексика яка позначала назви військових з’єднань, 

споруд, видів зброї, дислокації військ, військових операцій 

(ескадрон, армія, гвардія, бастіон, банкет, редут, арбалет, мушкет, 

пістоль, шеврон, авангард, атака, баталія, ратифікація, аудієнція, 

резидент). Запозичення англійського походження належали до 

торговельної лексики та одиниць виміру (експорт, імпорт, пенс, 

фунт, фут, пінта, миля, чек, ярд). Починаючи з XVIIІ століття, 
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українська мовна система збагатилася науковими термінами 

запозиченими з латинської мови (ангіна, туберкульоз, фурункул, 

арматура, контакт, аргумент, аудиторія, консультація, формула, 

адвокат, апеляція, атестація, нота, пропозиція, резолюція, цивільний, 

юрист, юстиція, агітація, диктатура, конституція, парламент, 

республіка, революція, гумор, цирк, декан, дисципліна, інститут, 

лектор, ректор, студент); французькими лексемами які позначають 

елементи одягу, туалету, побуту, меблів, національні назви страв, 

назви французьких літаків (блузон, дефіле, декольте, візажист, 

кардиган, кутюр’є, модель, модельєр, от кутюр, стиліст, топ-модель, 

камзол, капот, корсет, пальто, панталони, сюртук, фрак, бульйон, 

суп, десерт, фрикасе, шоколад, канапа, комод, конкорд, міраж), 

запозиченнями з італійської мови у сфері мистецтва (арія, варіація, 

сопрано, форте). У ХХІ столітті домінуючим напрямом запозичень 

стали англіцизми з галузі ринкової економіки, спорту 

(диверсифікація інвестицій, експорт капіталу, інфляційний хедж, 

консалтинг, офшорна зона, транш, тренд, армрестлінг, картинг, 

пушбол, ралі, скайбайкеринг, скайсерфінг, сноубординг, 

фанбординг, брейн-ринг, бренд, веб-дизайн, кастинг, кілер, піар, 

скінхед, ток-шоу, хіт, хот-дог). 

Отже, українська мовна система збагачувалася шляхом 

запозичення слів із східних, європейських, американських, 

африканських мов у процесі розвитку міжетнічних, економічних та 

політичних зв’язків України з різними країнами світу. Ми 

розглядаємо запозичення нових мовних одиниць як спосіб освоєння 

досвіду народів, з якими ми взаємодіємо та як засіб збагачення, 

розвитку та збереження української національної самобутності – 

української мови, традицій, звичаїв [Сімонок, 2016]. Однак, в 

сучасних умовах процес мовних запозичень невпинно зростає, хоча в 

українській мові існують аналогічні слова, якими ми донедавна 

послуговувалися у щоденному спілкуванні. Наприклад: шопінг 

(закупки), стартап (почин), лайки (вподобайки), контент (вміст). На 

нашу думку, це негативний процес, який може спричинити занепад 

та руйнацію української мови. 

Нині інтенсивно мусується тема виникнення так званої 

«глобальної» мови, роль якої відіграє англійська. Неминучість появи 

глобальної мови спричинена незворотністю глобалізаційного 

процесу та орієнтована на підвищення ефективності обміну 
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інформацією. Створення глобальної мови є одним із факторів 

становлення глобального суспільства. Глобальне поширення 

«глобальної» мови призводить до засмічення відповідних 

національних мов. В українській мові процес запозичення 

глобального сленгу, глобальних мовних кальок невпинно зростає, 

хоча в нашій мові існують аналогічні слова, якими ми донедавна 

послуговувалися у щоденному спілкуванні. Наприклад: шопінг 

(закупки), стартап (почин), лайки (вподобайки), контент (вміст). На 

нашу думку, це негативний процес, який може спричинити занепад 

та руйнацію української мови.  

Українська національна культура розвивалася у контексті 

світового культурологічного процесу, успадковуючи культурні 

надбання своїх предків, переймаючи та українізовуючи культурні 

цінності інших народів. Незважаючи на відсутність власної 

державності, єдиної культурної національної політики, еміграційних 

процесів впродовж тривалого періоду часу аж до здобуття Україною 

незалежності українська культура змогла зберегти духовний 

генофонд нації. Оскільки українська національна культура 

характеризується відкритістю, традиції та свята інших культур 

органічно переходять в українську національну культуру: 

французька традиція прикрашати ялинку, свято Хеллловіну, День 

всіх закоханих (14 лютого), католицьке Різдво (25 грудня). 

Конценції розвитку української національної культури 

ґрунтовно досліджувалися відомими українськими науковцями 

І. Бехом, І. Дзюбою, М. Гончаренко та ін. [Бех, Журба, 2017]. 

Дослідники визначають національну культуру найціннішим 

здобутком нації, оскільки саме культура утверджує національне 

існування та є важливим засобом формування особистості. 

Українська національна культура являє собою впорядковану 

матеріальну та духовну цілісність, складовими якої є традиції, 

звичаї, обряди, фольклор, побут. «Культура стає способом 

вираження національної ідентичності та виявлення сенсу буття 

народу; цілісна національна культура формує конкретну людину; 

суспільство формується в лоні національної культури» [Дзюба, 2002, 

с. 41-42]. Культура розвиватиметься за умови якщо громадяни 

України відчуватимуть гостру потребу у засвоєнні українських 

культурно-історичних надбань. Домінуючим компонентом 

національної культури є фольклор. Народна музика, пісні, танці 
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передають національний характер, історичне минуле українського 

народу. Фольклор має національну знакову систему, символіку 

(орнамент, кольорова гама, історичні символи). Таким чином, 

фольклор несе в собі потужний етнокультурний потенціал. 

Фольклор, як форма національної культури, продовжує життя навіть 

після зникнення свого народу. Інші народи починають 

користуватися фольклорними надбаннями зниклого народу, але 

будуть пояснювати їх по-своєму. У контексті нашого дослідження 

ми розглядаємо фольклор як явище культури, яке існує на всіх 

етапах розвитку людського суспільства. Саме етнонаціональна 

самобутність сприяла збереженню української національної 

ідентичності. Отже, формування національної ідентичності 

особистості має здійснюватися у контексті національної унікальної, 

неповторної культури, яка  ґрунтується на моральних цінностях, 

вироблених українським народом упродовж століть. 

 Здійснивши детальний наліз досліджень вітчизняних та 

зарубіжних науковців щодо взаємозв’язку мови та національної 

ідентичності, ролі мови у формуванні національної культури, 

проблеми мовної політики з питань значення культурних і мовних 

чинників для збереження національної ідентифікації ми дійшли 

висновку, що зміцнення авторитету державної мови (збереження 

колоритних національних традицій, їх відтворення рідною мовою) 

сприяє консолідації нації, формуванню національної культури. 

Отже, ми визначаємо мовний фактор ключовим консолідуючим 

чинником нації. Розвиненість національної мови та володіння 

рідною мовою ми вважаємо головними критеріями соціальної 

ідентичності й самодостатності людини та нації. На нашу думку, в 

цьому і полягає основна функція мови. Існування потужної 

української культурної еліти, яка володіє національною мовою, 

сприяє трансформації етнічної ідентичності в національну. 

Використання державної мови сприяє забезпеченню 

ефективної комунікації у процесі здійснення професійної діяльності, 

у повсякденному житті, у сфері освіти та культури. Аналіз 

нормативно-правових, науково-методичних документів дозволив 

зробити висновок, що в Україні створена належна законодавча база 

для здійснення мовної політики. Однак, існує нагальна необхідність 

розробки механізмів реалізації означених правових документів. 
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Ми вважаємо, що в українському законодавстві слід 

розмежовувати термінотворення «офіційна мова» та «державна 

мова» відповідно до принципу єдності законодавчої термінології. 
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