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Ректорам (директорам) закладів 
післядипломної педагогічної освіти, 
начальникам Закарпатської, Дрогобицької, 
Одеської, Чернівецької філій ІМЗО  

 
Про відзначення Міжнародного  
дня рідної мови в Україні 
 

Шановні колеги! 
21 лютого світове співтовариство відзначає Міжнародний день рідної мови. 
Для кожної людини її рідна мова була і залишається найдорожчої у світі, 

бо саме вона визначає пам'ять народу в історичному і цивілізаційному часі. 
Сучасна Україна, як європейська держава з великим розмаїттям етнічних 

спільнот, надає можливість усім національним меншинам розвивати,  
збагачувати і зберігати свої рідні мови. 

Держава гарантує вільний розвиток та захист мов представників різних 
національностей, сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.  

Водночас, мовою національної консолідації є державна українська мова, 
яка відображає самобутність багатомільйонного Українського народу і є 
основою його духовності та історичної пам’яті.  

Українська держава підписала міжнародно-правовий акт – Європейську 
хартію регіональних мов або мов меншин, яка набула чинності з 1 січня 2006 
року, що стало ще одним кроком захисту мовних прав національних меншин, 
відродження їхньої етнічної самобутності та підтримки мовного розмаїття. 

З нагоди святкування Міжнародного дня рідної мови рекомендуємо 
організувати та провести у закладах загальної середньої освіти фестивалі, 
конференції, семінари, презентації, круглі столи, відкриті уроки, книжково-
ілюстративні виставки, диктанти. Методичні рекомендації на допомогу 
проведенню зазначених заходів додаються.  

Диктант у перекладі мовами національних меншин можна знайти за 
посиланням www.facebook.com/learning.languages.together. 

http://www.facebook.com/learning.languages.together
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Просимо сприяти  висвітленню проведеної роботи у засобах масової 
інформації, на сайтах закладів загальної середньої освіти, а також віднайти 
можливість та нагородити учасників культурно-просвітницьких заходів 
дипломами, грамотами, цінними подарунками тощо. 

Узагальнену інформацію, фотоматеріали  щодо відзначення Міжнародного 
дня рідної мови просимо надсилати на електронну адресу: 
menshina213@gmail.com. 

За додатковою інформацією звертатися за тел. (044) 248 18 53 (відділ 
міжнародного співробітництва, наукового та навчально-методичного 
забезпечення освітніх потреб національних меншин). 

  
   

Додатки – 7 арк. 
 
З повагою 
 
 
В. о. директора 

 

 
 
Ю.І.Завалевський
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вик.Пилипенко Т. І., 248 18 53 
Михайловська Н.А., 248 21 61    
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