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ЗМІСТ
Передмова

МОВА ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ. УКРАЇНСЬКА МОВА В  УКРАЇНІ
§ 1. Мова як знакова система і суспільне явище. Мова і держава
§ 2. Проблема екології української мови. «Мовний суржик». Українська мова як одна з індоєвропей

ських мов. Ознаки самобутності української мови
§ 3. Культура усного і писемного мовлення 
§ 4. Поняття про колорит мовлення. Словникдовідник з культури української мови
МОВЛЕННЄВЕ СПІЛКУВАННЯ.  

Тема 1. Офіційне і неофіційне, публічне і непублічне мовленнєве спілкування. Вербальні й невер
бальні засоби спілкування

З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
§ 5. Основні етапи формування і розвитку української національної мови
§ 6. Поява писемності у східних слов’ян. Створення слов’янського алфавіту
§ 7. Короткі відомості з історії української писемності
§ 8. Особливості розвитку української мови на сучасному етапі
МОВЛЕННЄВЕ СПІЛКУВАННЯ. Тема 2. Мовленнєва ситуація. Мовленнєва тактика. Мовні засоби мовлен

нєвої ситуації. Причини комунікативних помилок

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ВИЩА ФОРМА ІСНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОВИ
§ 9. Форми існування мови
§ 10. Писемна і усна форми літературної мови
§ 11. Діалекти як історична база літературних мов. Територіальні і соціальні діалекти
МОВЛЕННЄВЕ СПІЛКУВАННЯ. 

Тема 3. Особливості монологічного і діалогічного мовлення в різних сферах спілкування.  
Тема 4. Виступ на зборах, семінарах, конференції

ФОНЕТИКА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ ЯК УЧЕННЯ ПРО ЇЇ ЗВУКОВУ СИСТЕМУ
§ 12. Місце фонетики та орфоепії в системі мови. З історії української фонетики
§ 13. Класифікація голосних звуків. Звук мовлення і фонема. Інваріант, позиційний варіант фонеми
МОВЛЕННЄВЕ СПІЛКУВАННЯ.  

Тема 5. Поняття про текст як продукт мовленнєвої діяльності. Текстоутворювальні категорії. Зако
номірності побудови тексту

§ 14. Класифікація приголосних звуків
§ 15. Асимілятивні й дисимілятивні процеси у групах приголосних
§ 16. Подовження, спрощення у групах приголосних. Відбиття цих явищ на письмі. Приставні приго

лосні. Метатеза
§ 17. Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні і словотворенні. Чергування [г], 

[к], [х] із [ж], [ч], [ш] та [з], [ц], [с]
МОВЛЕННЄВЕ СПІЛКУВАННЯ.  

Тема 6. Комунікативні ознаки мовлення. Поняття про комунікативну доцільність, точність, ясність, 
правильність, чистоту, логіку, послідовність, образність, виразність, естетичність мови

§ 18. Чергування [о] та [е] з [і]. Чергування [о] і [е] з нулем звука. Чергування [о] з [е] після [ж], [ч], [ш], 
[дж] та [й]

§ 19. Основні випадки чергування у–в, і–й, з–із–зі (зо). Милозвучність української мови. Правильна ар
тикуляція і дикція. Стилістичні засоби фонетики. Експресивні можливості звуків української мови. 
Звукопис
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МОВЛЕННЄВЕ СПІЛКУВАННЯ. 
Тема 7. Поняття про стилістичну систему української мови. 
Тема 8. Розмовний стиль, сфера його використання, призначення, основні ознаки

УКРАЇНСЬКА ОРФОЕПІЯ ЯК УЧЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТИХ ПРАВИЛ  
УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ ВИМОВИ

§ 20. Основні норми сучасної літературної вимови. Особливості вимови голосних, деяких приголосних 
звуків та їх сполучень

§ 21. Вимова звукосполучень приголосних
МОВЛЕННЄВЕ СПІЛКУВАННЯ. 

Тема 9. Науковий стиль, сфери використання і призначення. Основні ознаки наукового стилю. 
Наукова метафорика. 
Тема 10. Основні жанри наукового стилю. Бесіди, дискусії, повідомлення на наукову тему. Структу
ра текстів різних жанрів

§ 22. Соціолінгвістичні фактори, що впливають на вимову людини. Основні джерела нормативного мов
лення. Мова масмедіа. Сценічна мова

§ 23. Інтонаційні особливості українського мовлення. Наголос в українській мові, його види, роль у ро
зрізненні слів та їх форм

МОВЛЕННЄВЕ СПІЛКУВАННЯ.  
Тема 11. Читання наукової, науковопопулярної статті, довідкової літератури

УКРАЇНСЬКА ГРАФІКА. УКРАЇНСЬКА ОРФОГРАФІЯ ЯК УЧЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯ-
ТИХ ПРАВИЛ НАПИСАННЯ. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ УКРАЇНСЬКОЇ ОРФОГРАФІЇ

§ 24. Українська графіка
§ 25. З історії становлення і розвитку української графіки й орфографії. Основні принципи української 

орфографії
§ 26. Уживання м’якого знака і апострофа
МОВЛЕННЄВЕ СПІЛКУВАННЯ.  

Тема 12. Особливості конспектування. Конспект художнього твору, публіцистичної та науковопо
пулярної статті

§ 27. Уживання великої літери. Лапки у власних назвах
§ 28. Написання складних слів разом, окремо, через дефіс
§ 29. Написання чоловічих і жіночих імен по батькові, прізвищ
§ 30. Складоподіл і правила переносу слів з рядка в рядок. Графічне скорочення слів
§ 31. Правопис географічних назв. Написання слів іншомовного походження
МОВЛЕННЄВЕ СПІЛКУВАННЯ.  

Тема 13. Тематичні виписки, складний план, тези

ЛЕКСИКОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК УЧЕННЯ ПРО ЛЕКСИЧНИЙ СКЛАД
§ 32. Слово як основна одиниця мови. Семасіологія як учення про значення слів і виразів
§ 33. Багатозначні й однозначні слова. Пряме і переносне значення. Омоніми. Пароніми
§ 34. Синоніми. Антоніми
МОВЛЕННЄВЕ СПІЛКУВАННЯ.  

Тема 14. Реферат з навчальнонаукової проблеми
§ 35. Лексика української мови за походженням. Власне українська лексика
§ 36. Запозичена лексика як джерело збагачення лексичного складу мови. Новітні запозичення
§ 37. Загальновживані слова. Лексичне багатство діалектної лексики. Лінгвокультуреми. Етнографізми. 

Топоніміка й ономастика у складі української лексики
МОВЛЕННЄВЕ СПІЛКУВАННЯ.  

Тема 15. Рецензія
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§ 38. Розмовна, просторічна, емоційно забарвлена лексика. Молодіжний сленг. Екзотизми. Пуризми
§ 39. Наукова лексика. Філологічні, лінгвістичні, літературознавчі терміни. Канцеляризми. Штампи
§ 40. Застарілі слова та їх різновиди. Архаїзми, історизми. Неологізми. Загальномовні та авторські 

 неологізми
МОВЛЕННЄВЕ СПІЛКУВАННЯ.  

Тема 16. Бібліографія. Бібліографічний пошук на тему наукової роботи із залученням сучасних 
інформаційнокомунікаційних технологій

ФРАЗЕОЛОГІЯ
§ 41. Фразеологічні одиниці української мови. Основні ознаки фразеологізмів
§ 42. Джерела української фразеології. Національна специфіка української фразеології
§ 43. Прислів’я і приказки, крилаті вислови. Стійкі народні порівняння. Побажання, приповідки, калам

бури, їх оцінний зміст
§ 44. Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів
§ 45. Фразеологія власне українського походження. Фразеологізми з античної міфології
§ 46. Фразеологія наукова, публіцистична, офіційноділова. Фразеологізми з професійної мови
МОВЛЕННЄВЕ СПІЛКУВАННЯ.  

Тема 17. Анотація

УКРАЇНСЬКА ЛЕКСИКОГРАФІЯ
§ 47. Словники як відображення історії і культури українського народу. Основні типи словників
§ 48. З історії лексикографії. Словник Лаврентія Зизанія (1596 р.), «Лексикон» Памво Беринди (1627 р.). 

Сучасні словники української мови. Українські електронні словники
МОВЛЕННЄВЕ СПІЛКУВАННЯ.  

Тема 18. Усний докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням (висловленням 
власного ставлення до подій, героїв та ін.)

МОРФЕМІКА І  СЛОВОТВІР УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК УЧЕННЯ ПРО БУДОВУ І  ТВОРЕННЯ СЛІВ
§ 49. Морфемна і словотвірна структура слова. Основа похідна і непохідна. Твірна основа
§ 50. Основні способи словотвору в сучасній українській мові: морфологічні й неморфологічні. Історичні 

зміни в морфемному складі слова. Етимологія як учення про походження слів
§ 51. Словотвір іменників на позначення назв жителів певного населеного пункту. Творення присвійних 

прикметників. Творення прикметникових форм від різних географічних назв. Основні способи 
творення дієслів, прислівників

§ 52. Складні, складноскорочені слова, способи їх творення та написання
§ 53. Стилістика і культура мовлення. Стилістичне використання засобів словотвору
МОВЛЕННЄВЕ СПІЛКУВАННЯ.  

Тема 19. Письмовий докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням

УКРАЇНСЬКА МОРФОЛОГІЯ ЯК РОЗДІЛ МОВОЗНАВСТВА ПРО ЧАСТИНИ МОВИ
§ 54. Граматичні категорії, граматичні значення і граматичні форми. Основні способи вираження грама

тичних значень
§ 55. Повнозначні та службові частини мови
§ 56. Іменник
§ 57. Категорія роду іменників
§ 58. Категорія числа іменників
§ 59. Категорія відмінка іменника
МОВЛЕННЄВЕ СПІЛКУВАННЯ.  

Тема 20. Доповідь у науковому стилі
§ 60. Прикметник як частина мови
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§ 61. Ступені порівняння якісних прикметників
§ 62. Повні і короткі форми прикметників, стягнені і нестягнені форми повних прикметників, особли

вості їх функціонування в сучасній українській мові
МОВЛЕННЄВЕ СПІЛКУВАННЯ.  

Тема 21. Стаття в газету на моральноетичну, професійну тему
§ 63. Творення відносних і присвійних прикметників. Відмінювання прикметників
§ 64. Займенник
§ 65. Стилістичні функції займенників
§ 66. Числівник як частина мови
§ 67. Розряди числівників за значенням, їх характеристика. Групи числівників за будовою
§ 68. Відмінювання числівників. Паралельне вживання числівників з іменниками у непрямих відмінках
§ 69. Написання числівників і відчислівникових слів
МОВЛЕННЄВЕ СПІЛКУВАННЯ.  

Тема 22. Електронний лист. Смсповідомлення
§ 70. Дієслово як частина мови. Форми дієслова: дієвідмінювані, відмінювані, незмінювані. Зміни звуків 

в особових формах дієслів. Безособові дієслова
§ 71. Дві основи дієслова. Поділ дієслів на дієвідміни. Словозміна дієслів I та II дієвідміни
§ 72. Види дієслів
§ 73. Часи дієслів, їх творення
§ 74. Способи дієслів
§ 75. Стан дієслова. Перехідні й неперехідні дієслова
МОВЛЕННЄВЕ СПІЛКУВАННЯ.  

Тема 23. Дискусійне мовлення. Дебати як форма дискусій
§ 76. Дієприкметник. Дієслівні та прикметникові характеристики дієприкметників. Активні та пасивні 

дієприкметники, їх відмінювання. Творення і правопис дієприкметників
§ 77. Дієприкметниковий зворот. Перехід дієприкметників у прикметники. Безособові форми на но, то
МОВЛЕННЄВЕ СПІЛКУВАННЯ.  

Тема 24. Письмовий твірроздум на суспільнополітичну тему в публіцистичному стилі
§ 78. Дієприслівник
§ 79. Прислівник як частина мови
§ 80. Ступені порівняння означальних прислівників
§ 81. Правопис прислівників і прислівникових сполучень. Написання не з прислівниками
МОВЛЕННЄВЕ СПІЛКУВАННЯ.  

Тема 25. Звіт про виконану роботу
§ 82. Прийменник
§ 83. Сполучник
§ 84. Частка
§ 85. Вигук
МОВЛЕННЄВЕ СПІЛКУВАННЯ.  

Тема 26. Читання текстів діалогічного й монологічного характеру
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Дорогі десятикласники й десятикласниці!

Цього навчального року ви працюватиме-
те за підручником, який допоможе вам від-
чути себе носіями самодостатньої окреміш-
ності — мови Івана Котляревського й Тараса 
Шевченка, Івана Франка й Лесі Українки, 
Володимира Сосюри й Олеся Гончара, Васи-
ля Симоненка й Ліни Костенко, інших май-
стрів українського слова. 

Ваше пізнавальне опанування глибин 
української мови сприятиме розвитку лінг-
вістичної ерудиції, мовного чуття, стилістич-
ної вправності, формуванню вмінь шляхетно 
спілкуватися в будь-яких життєвих ситу-
аціях, адже кожен із розділів підручника 
(«Фонетика», «Орфоепія», «Орфографія», 
«Лексикологія», «Фразеологія», «Морфемі-
ка і словотвір», «Морфологія», «Розвиток 
мовлення») ви вивчатимете в поєднанні зі 
стилістикою, культурою мовлення, ритори-
кою.

Наскрізні рубрики «Мовне портфоліо», 
«Буду я навчатись мови золотої», «Практи-
кум», «Спілкування», «Перевірте себе» та ін. 
спонукатимуть вас до виконання ролей до-
слідників, опонентів науковців, рецензентів, 
журналістів, творців індивідуальних і групо-
вих проектів, учасників конференцій, дис-

кусій з актуальних проблем сьогодення, що 
дасть змогу репрезентувати себе як освіче-
ну особистість, зорієнтовану на збереження 
і збагачення національних духовних скарбів.

Епіграфи до кожної теми кличуть вас до 
осмислення мовного матеріалу, висловлення 
гіпотетичних міркувань, формулювання ви-
сновків.

Подане поряд із текстами тлумачення 
слів призначено і для мобільного викорис-
тання під час навчання, і для вироблення 
вмінь самостійно здійснювати пошукову ро-
боту в інших інформаційних джерелах, зо-
крема в електронних словниках.

Інноваційною прикметою підручника 
є задіяння у його змісті «хмарних техноло-
гій», спрямованих на вироблення умінь са-
мостійно працювати з інтернетними ресур-
сами відповідно до ваших освітніх запитів 
і потреб.

Якщо ви прагнете виробити неповторний 
мовний імідж, стилістику українського взір-
цевого мовлення, успішно скласти ЗНО, цей 
підручник — ваш помічник.

Тож запрошуємо до творчої співпраці! 
Успіхів вам в опануванні української мови!

Автори



8

МОВА ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ. 
УКРАЇНСЬКА МОВА В  УКРАЇНІ

Мовне портфоліо
Упродовж опанування теми підготуйте проект «Поява писемності у східних слов’ян»

• Об’єднайтеся в групи і чітко розподіліть завдання 
між усіма учасниками.

• Визначте мету й завдання вашого проекту, спрог
нозуйте результат його виконання: презентація, 
стіннівка, доповідь на учнівській конференції та ін.

• Створіть обліковий запис у OneDrive і забезпечте 
доступ до інформації всім учасникам групи.

• Добирайте, систематизуйте й узагальнюйте опра
цьовану інформацію в OneDrive.

• Оформіть проект і надайте доступ для 
ознайомлення з ним і подальшого 
оцінювання вчителеві й учасникам 
інших груп.

• Ознайомтеся із відгуками одноклас
ників про створений проект. Здійсніть 
самоаналіз своєї діяльності.

§ 1  МОВА ЯК ЗНАКОВА СИСТЕМА І  СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ. 
МОВА І  ДЕРжАВА

Свою мову треба утверджу-
вати принципово.

Є. Сверстюк

Буду я  навчатись мови золотої

Мова  — найважливіше надбання кожної окремої людини 
і  найбільша суспільна цінність. Мова забезпечує всі без винятку 
процеси життя і діяльності людини.

Розвиток і  функціонування мови значною мірою зумовлені 
станом суспільства: у  мові відбиваються соціальна диференціація 
суспільства (класова, професійна, статева), демографічні процеси 
(зміни чисельності населення, міграція), рівень загальної освіти 
народу, розвиток науки тощо. Свідомий вплив суспільства на мову 
(урядові заходи) називають мовною політикою. Від неї залежить 
доля окремих мов у багатомовному суспільстві. 

Мова і суспільство перебувають у тісному взаємозв’язку. Вплив 
суспільства на мову і мови на суспільство вивчає спеціальна лінг
вістична дисципліна — соціолінгвістика.

Мова  — загальнонародне явище. Народ  — творець і  носій 
мови. Одна особа безсила будьщо змінити в  мові. Наприклад, 
Тарас Шевченко є  основоположником української літературної 
мови, однак це не означає, що він створив нову мову. Навіть гені
альна особистість не здатна змінити мову, а  може лише виявити 
її приховані можливості.

Мова  — найважливіше надбання кожної окремої людини 
і  найбільша суспільна цінність. Мова забезпечує всі без винятку 
процеси життя і діяльності людини.

Розвиток і  функціонування мови значною мірою зумовлені 
станом суспільства: у  мові відбиваються соціальна диференціація 
суспільства (класова, професійна, статева), демографічні процеси 
(зміни чисельності населення, міграція), рівень загальної освіти 
народу, розвиток науки тощо. Свідомий вплив суспільства на мову 
(урядові заходи) називають мовною політикою. Від неї залежить 
доля окремих мов у багатомовному суспільстві. 

Мова і суспільство перебувають у тісному взаємозв’язку. Вплив 
суспільства на мову і мови на суспільство вивчає спеціальна лінг
вістична дисципліна — соціолінгвістика.

Мова  — загальнонародне явище. Народ  — творець і  носій 
мови. Одна особа безсила будьщо змінити в  мові. Наприклад, 
Тарас Шевченко є  основоположником української літературної 
мови, однак це не означає, що він створив нову мову. Навіть гені
альна особистість не здатна змінити мову, а  може лише виявити 
її приховані можливості.
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§ 1 Мова як знакова система і суспільне явище. Мова і держава 

Спільна мова об’єднує людей, створює в них відчуття групової 
єдності і, отже, сприяє перетворенню населення на високооргані
зоване суспільство. З  мови починається нація, а  відтак і  держава. 
Мова є засобом пізнання й освоєння навколишнього світу й поши
рення набутих знань серед членів суспільства.

В Україні українська мова є державною. Їй за рішенням Консти
туційного Суду України від 14 грудня 1999 року «надано правовий 
статус обов’язкового спілкування в публічних сферах суспільного 
життя» на всій території України.

Практикум

1 Прочитайте. Підготуйте відповіді на запитання: Як у лінгвістиці тракту
ється зміст понять «система» і «структура» мови? Охарактеризуйте струк
туру мови. Назвіть основні одиниці рівнів мови.

СиСТЕМА МОВи
Мова є системою систем. Система — це сукупність 

взаємо пов’язаних і взаємозумовлених елементів, одиниць, 
сегментів*, об’єднаних за спільною ознакою, призначенням. 
Система мови характеризується функціями, способами, за-
собами, відношеннями між елементами внутрішньої систе-
ми мови, особливостями, закономірностями, внутрішньою 
структурою. Структура — це спосіб організації системи, її 
внутрішня  будова.

Будь-яка мова має чотирирівневу (чотириярусну) будову. 
Перший ярус фонологічний, другий — морфологічний, тре-
тій — лексико-семантичний, і четвертий — синтаксичний.

Кожен рівень має свою одиницю: фонологічний — фонему*, 
морфологічний — морфему*, лексико-семантичний — лексему 
(слово), синтаксичний — речення.

Усі названі рівні становлять собою окремі системи сегмен-
тів, складаються із певних підсистем і вивчаються окремими 
лінгвістичними науками: фонологічний — фонетикою і фоно-
логією, морфологічний — морфологією, лексико-семантич-
ний — лексикологією, синтаксичний — синтаксисом. Мор-
фологію і синтаксис об’єднують в один розділ — граматику.
  (З підручника)

2 Прочитайте статтю Закону України «Про освіту». Які гарантії бере на 
себе держава стосовно здобуття кожним громадянином освіти?

Стаття 7. Мова освіти
1. Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна 

мова.
Держава гарантує кожному громадянинові України право 

на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, за-
гальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової 
передвищої та вищої), а також позашкільної та післядиплом-
ної освіти державною мовою в державних і комунальних за-
кладах освіти.

Спільна мова об’єднує людей, створює в них відчуття групової 
єдності і, отже, сприяє перетворенню населення на високооргані
зоване суспільство. З  мови починається нація, а  відтак і  держава. 
Мова є засобом пізнання й освоєння навколишнього світу й поши
рення набутих знань серед членів суспільства.

В Україні українська мова є державною. Їй за рішенням Консти
туційного Суду України від 14 грудня 1999 року «надано правовий 
статус обов’язкового спілкування в публічних сферах суспільного 
життя» на всій території України.

Сегмент (лат. segmentum — від
різок, смуга) — лінгв. частина 
складної мовної одиниці.

Фонема — найменша звукова 
одиниця мови, здатна розрізняти 
слова і морфеми.

Морфема — найменша значуща 
частина слова (префікс, корінь, 
суфікс, флексія), що складається 
з однієї або кількох фонем.
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3 Прочитайте текст. За допомогою словника з’ясуйте значення незро
зумілих для вас слів.

1. На кожному кроцi й кожної хвилини охороняй честь 
своєї рiдної мови, як свою власну, бiльше того — як честь сво-
єї нацiї. Хто не береже чести своєї рiдної мови, той пiдкопує 
основи своєї нації.

2. Розмовляй у родинi своїй тiльки рiдною мовою. Це при-
несе тобi правдиву насолоду шляхетного почуття сповнення 
найбiльшого обов’язку щодо свого народу.

3. Хто в родинi своїй розмовляє не рiдною мовою, той сто-
їть на дорозi до мовного винародовлення,— найбiльшого не-
прощеного грiха проти свого народу.

4. Бережи своє особове iм’я й родове прiзвище в повнiй 
нацiональнiй формi i нiколи не змiнюй їх на чужi. Найменша 
тут змiна,— то вже крок до винародовлення.

5. Кожний, хто вважає себе свiдомим членом свого народу, 
мусить пильно навчатися своєї соборної лiтературної мови.

6. Кожний свiдомий член свого народу мусить завжди до-
помагати всiма приступними йому способами розвитковi куль-
тури своєї лiтературної мови.

7. Кожний свiдомий член народу мусить добре розумiти 
й ширити головне рiдномовне гасло «Для одного народу — 
одна лiтературна мова й вимова, один правопис».

8. Кожний свiдомий член нацiї мусить добре знати й ви-
конувати рiдномовнi обов’язки свого народу.

9. Де б ти не жив — чи в своїм рiднiм краю, чи на 
чужинi,— скрiзь завжди мусиш уживати тiльки однієї соборної 
лiтературної мови й вимови, тiльки одного спiльного правопи-
су, тим ти покажеш, що ти свiдомий син своєї об’єднаної нацiї.

10. Кожний громадянин мусить добре пам’ятати й дiтей 
своїх того навчати, що наймилiша мова в цiлому свiтi — то 
мова рiдна. (І. Огієнко)

  Чи дотримуєтеся ви цих правил? 

  Що ви знаєте про Івана Огієнка? Ознайомтеся з відомостями про 
цю унікальну особистість, звернувшись до інтернетних джерел.

4 Прочитайте. Чи погоджуєтеся ви з думкою письменника? До яких роз
думів спонукав вас Віктор Баранов?

Український письменник Віктор Баранов в одному 
з інтер в’ю зазначив: «…Коли люди не читають книжок, вони 
морально занепадають, не чують сигналів, які письменник 
подає суспільству. Власне, є така формула: письменник — це 
сейсмограф суспільства. Сейсмограф — це прилад, який спо-
віщає про загрозу землетрусу, а письменник у своїй творчос-
ті обов’язково хоч трохи передбачає: показуючи суспільству 
те, якою воно йде дорогою, він попереджає — такі-то кроки 
можуть бути згубними, шкідливими. Оповідає в художній 
формі, яка, на противагу інформативності, “натискає” на 
серцеві струни, через емоційне, чуттєве сприйняття доби-
рається до свідомості, впливає глибше, подає вистражданий 
сигнал до дії».

Іван Огієнко
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5 Прочитайте виразно уривок з вірша Віктора Баранова «До українців». 
Які проблеми в ньому порушено? Що може зробити молодь для того, щоб 
подолати порушену проблему? Що може зробити кожен із нас?

Я запитую в себе, питаю у вас, у людей, 
Я питаю в книжок, роззираюсь на кожній сторінці — 
Де той рік, де той місяць, той проклятий тиждень і день, 
Коли ми перестали гордиться, що ми — українці?
І що в нас є душа, повна власних чеснот і щедрот, 
І що є у нас дума, яка ще од Байди нам в’ється, 
І що ми на Вкраїні — таки український народ, 
А не просто населення, як це у звітах дається.

6 Прочитайте висловлення відомих українців про роль мови у  форму
ванні й самовираженні особистості. Визначте тему й основну думку кож
ного з них. Випишіть основну інформацію з кожного тексту.

1. Я рідне слово люблю і шаную не лише тому і не тіль-
ки через те, що давно вже працюю на письменницькій ниві.

Але треба й жити словом. А щоб життя було повноцінні-
шим, щоб воно було щедрим, як земля, і високим, як небо, 
слід знати своє слово, любити його, шанувати, боронити, роз-
вивати, вкладаючи в нього свій розум, свій дух, своє сумління. 
(За А. Бортняком)

2. Мова підносить людину над світом природи, виділяє лю-
дину як інтелектуальний феномен, здатний пізнавати, освою-
вати і творити світ. Мова дає можливість людині зреалізувати 
себе як духовну особистість, ідентифікуватися* з власним «я», 
з колективом, суспільством, нацією. Вона моделює вчинки лю-
дини. Знецінення мови знецінює її носіїв — мовців, знецінює 
націю і її духовну культуру. (Л. Мацько)

  Зробіть висновок, чи впливає знання мови на професійне ста
новлення людини. Для доведення думки скористайтеся цитатами 
з текстів попередніх вправ.

СПІЛКУВАННЯ
7 Побудуйте усне міркування «Мова — найдорожчий скарб народу».

Домашнє завдання

8 Створіть мультимедійну презентацію на одну з тем: «Мовний портрет 
сучасного старшокласника», «Мовне обличчя мого міста (села)».

Перевірте себе

  Дайте відповіді на запитання.
— Як законодавчо закріплено статус укра-

їнської мови як державної?
— Чому державну мову треба знати до-

сконало?
— Назвіть основні мовні обов’язки грома-

дян.

— Доведіть залежність розвитку і функ-
ціо нування мови від стану розвитку і функціо-
нування суспільства.

  Продовжте речення.
— Я навчилася (навчився) …
— Ці вміння потрібні мені для того, щоб …

Ідентифікація (лат. identificare — 
ототожнювати) — ототожнення, 
уподібнення за певними озна
ками.
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§ 2  ПРОБЛЕМА ЕКОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. «МОВНИЙ СУРжИК». 
УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ОДНА З  ІНДОєВРОПЕЙСЬКИХ МОВ. 
ОЗНАКИ САМОБУТНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Початок XXI ст. увійшов в історію 
як епоха вивчення різноманітних 
екологічних проблем, які суспіль-
ство ставить перед собою, пере-
осмислює в перспективі розвитку.

М. Мірченко

Практикум

9 Прочитайте. Прокоментуйте думки мовознавця Івана Вихованця. Про
довжте текст власними міркуваннями з  проблеми екології української 
мови. 

У великих письменників треба вчитися дбайливого став-
лення до мовних скарбів народу, вчитися майстерного воло-
діння мовою. І, звичайно, найбільше вчитися у Тараса Шев-
ченка — найгеніальнішого українського поета, найбільшого 
володаря світу слова. Він став основоположником сучасної 
української літературної мови, її найвеличнішим Майстром. 
Геніальність Тараса Шевченка виявляється у вічності його 
слова, у незмірних вершинах і глибинах думки й почуття. 
Прилучаймось до Шевченкового слова, навчаймося в нашого 
Пророка любові до України, любові до рідного слова, осмис-
люймо безсмертну спадщину Тараса Шевченка, зважаймо на 
його пророцтва і перестороги.

10 Прочитайте текст мовчки. Визначте його тему й основну думку.

Мова — це щось далеко більше за механічний зв’язок між 
людьми, це — відбиток свідомості людини, це — прояв її. 
З того, як говорить та чи та людина, можна уявити собі за-
гальний розвиток цієї людини, її освіту й культурний рівень. 
Що культурнішою є людина, то розвиненішою є її мова, багат-
шою на лексичний запас, розмаїтішою епітетами, метафорами, 
влучними порівняннями, барвистішою вживанням прислів’їв, 
приказок і приповідок.

Мова — тонкий інструмент. В одних устах вона звучить із 
такою силою, що, кажучи словами І. Франка, «мов трубою, 
міліони зве з собою», в інших — тільки ріже слух, вона — мов 
те лушпиння без животворного зерна…

Однією й тією ж мовою можна, виходить, і полову віяти, 
і святий вогонь викрешувати. (Б. Антоненко-Давидович)

  Коли мова реалізується в мовленні?

  Чому автор називає мову тонким інструментом?

  З якою метою Б. АнтоненкоДавидович цитує І. Франка?

  Як автор говорить про відповідність рівня розвиненості мовлен
ня людини її загальній культурі?
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11 Ознайомтеся з  роздумами Юрія Шевчука, викладача української 
мови в  Колумбійському та Єльському університетах. Висловте власне 
ставлення до порушеної проблеми.

Поєднання двох мов відбувається в одному місці і в один 
час упродовж короткого часу,— це може бути формат теле-
візійної програми, випуску новин, аналітичної передачі, по-
пулярних передач на кшталт «Україна має талант», «Голос 
країни», «Свобода слова», «Вечірній Київ» тощо. Так само це 
поєднання може бути в радіопередачах, у мережевих публіка-
ціях. Дедалі більше я бачу елементи цього поєднання в дру-
кованих виданнях. 

  Які рекомендації ви запропонували б теле й радіоведучим?

12 Прочитайте текст. Сформулюте визначення поняття «мовний  суржик».

Слово «суржик» давно відоме в Україні, насамперед у мли-
нарстві. Суржиком називали мішанину зерна — жита, пшени-
ці, ячменю, вівса, а також борошно з такого зерна; це були не 
першосортне зерно та низького сорту борошно. (З інтернет-
них джерел)

13 Опрацюйте статтю сучасного мовознавця Олександри Сербенської. 
Сформулюйте основну думку тексту. Чому «суржик» шкідливий для будь
якої мови? Проведіть спостереження за мовленням однокласників, запи
шіть приклади вживання «суржику». Доберіть правильні варіанти.

ЗВІДКи МОВНий «СУРЖиК»?
Сотні невольничих літ, упродовж яких жорстоко знищува-

ли культуру українського народу, десятиліття панування то-
талітарної системи, коли все робилося для того, щоб «злилися 
нації», щоб витворилася якась «універсальна» мова, спричи-
нили деформацію всіх сфер життя українського народу.

Сотні бід тяглись за нами вслід, 
щоб нашу честь, язик, ім’я затерти… —

з болем писав про трагічну історію народу Іван Франко.
Великої наруги зазнала мова. Українську мову офіційно за-

бороняли (укази Петра Першого, Валуєвський циркуляр, Ем-
ський указ), вважали діалектом російської чи польської мов, 
дивилися як на «хлопську». Її свідомо принижували. Вилуча-
ли зі сфери науки, техніки, діловодства… 

Поступово мова втрачала природну якість, натомість ви-
творювався своєрідний різновид мови, який дістав назву «сур-
жик». На його означення помирилися сполучення «недоріку-
ватий суржик», «убогий суржик».

Довільно змішуючи слова української та російської мов, 
відмінюючи слова і сполучаючи їх за зразком російської, тво-
рячи фрази всупереч моделям рідної мови, її носій мимоволі 
стає «напівмовним», приймає мовний покруч. Мішаниною 
двох мов — української та російської — говорить частина 
громадян України, хоч загальновизнано, що скалічена мова 
отуплює людину, зводить її до примітиву. Адже мова виражає 
не тільки думку. Слово стимулює свідомість, підпорядковує її 
собі, формує. 
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«Суржик» в Україні є небезпечним і шкідливим, бо парази-
тує на мові, що формувалася тисячоліттями, загрожує змінити 
мову, яку возвеличив Тарас Шевченко, показав світові її красу 
й силу, плекали Іван Франко, Леся Українка, Панас Мирний, 
Михайло Коцюбинський, записуючи її «нестертий слід… само-
стійно між культурні мови».

  Як уникати суржику в  мовленні? Запропонуйте власні рекомен
дації. 

14 Прочитайте текст. Яке явище в ньому описане? 

— А якою мовою ви говорите з хазяями цього дому? 
— Переважно мовою національного спілкування. З укра-

їнськими інкрустаціями.
— А з матір’ю? Чоловіком? Сином? 
— Із свекрухою,— в тон йому продовжила вона,— я обща-

юсь суржиком. Так вона мене лучче понімає і передає восени 
картоплю. (Є. Кононенко)

  З якою метою літературні персонажі використовують у мовленні 
суржик? Чи згодні ви з  їхньою точкою зору?

15 Ознайомтеся з  текстом. На яких рівнях мовної системи можна ви
окремити самобутність української мови?

Українська мова виділяється і лексичним багатством, 
і особ ливою милозвучністю. Вона має специфічні риси, при-
таманні тільки їй.
1. Фонетично-орфоепічні особливості:

— чітка вимова ненаголошених голосних о, у, а, і: дорога, 
голова, сухий, літати;

— широке вживання і: літо, кінь, піч;
— початкові і та о зникають у деяких словах: грати — 

играть, Гнат — Игнат, город — огород;
— тверда вимова приголосних перед е, и: небо, синій, нива;
— кінцеві дзвінкі приголосні не оглушуються: зуб, лід, ніж;
— перед початковими голосними у словах використову-

ються приставні в і г: вус, вогонь, горіх, гострий;
— уживання звука [и] відповідно до давніх [ы], [и]: дим, 

нива (порівняйте: рос. — дым, нива; білор. — дым, ніва);
— ствердіння приголосних перед [е]: теплий, клен, день;
— збереження м’якості у вимові [ц]: місяць, швець;
— дзвінка вимова приголосних перед глухими у кінці 

складу: кладка, ложка.
2. У лексичному складі української мови наявні слова ба-

гаття, баритися, гарний, мрія, лелека, міркувати, цап 
та інші, яких немає в інших мовах. Деякі спільні для 
східнослов’янських мов слова мають різне значення. На-
приклад: чоловік, лічити, неділя та інші.

3. Морфологічні особливості:
— іменники ІІ відміни у родовому, давальному та місце-

вому відмінках мають паралельні закінчення -а (-у); -у (-ові); 
-і (-еві): робітника, робітнику, робітникові; на коні, на коневі, 
на коню;
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— збереглася ІV відміна іменників: теля, ягня, орля;
— зберігся кличний відмінок: Михайле, Катрусю, земле, 

Україно;
— лише в українській мові закінчення орудного відмінка 

іменників -ою, -ею не має паралельної форми -ой, -ей: з рідною 
сестрою, своєю землею;

— уживаються інфінітиви на -ти після основи на голо-
сний: робити, діяти, спати та після основи з кінцевим [г], 
[к]: могти, пекти (рос. — мочь, печь; білор. — магчы, пячы);

— з праслов’янської мови збереглося дієслівне закінчення 
-мо в першій особі множини: беремо, робимо, берімо, робімо;

— тільки в українській мові вживаються прикметникові 
суфікси -ськ, -зьк, -цьк з м’якими зубними приголосними: сіль-
ський, запорізький, козацький.
4. Кожна слов’янська мова має певні особливості й у синтак-

сичній будові. Порівняйте: укр. — дотримати слова — ро-
довий відмінок; рос. — сдержать слово — знахідний відмі-
нок; укр. — користуватися з нагоди — родовий відмінок; 
білоруське — карыстацца выпадкам — орудний відмінок. 
 (За М. Жовтобрюх)

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

16 Відредагуйте словосполучення.

Не мішай мені, учбовий відділ, надворі прохладно, вулиці 
пересікаються, опасний поворот, бумажні салфетки, повістка 
дня слідуюча, слідуюче питання, замовний лист, більша по-
ловина врожаю, прибори не працюють, з матеріалу заказника, 
нажми на тормоз, дякувати батьків, згідно розпорядженню, 
відповідно з постановою, підписка на газети, здати екзамени, 
прийняти заходи, приймати участь, устав у сім годин ранку, 
зараз без десяти дев’ять, відігравати значення.

Домашнє завдання

17 Напишіть есе «Екологія української мови».

Перевірте себе

  Дайте відповіді на запитання.

— Схарактеризуйте мовну ситуацію в дер-
жаві.

— Що таке екологія мови?
— Назвіть причини виникнення «мовного 

суржику».

— Схарактеризуйте ознаки самобутності 
української мови, наведіть приклади спільно-
го і відмінного в українській та інших мовах.

  Продовжте речення.

— Я навчилася (навчився) …
— Ці вміння потрібні мені для того, щоб …
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§ 3  
КУЛЬТУРА УСНОГО І  ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ

 

Мовна індивідуальність виділяє 
людину як особистість, і чим 
яскравіша ця особистість, тим 
повніше вона відображає мовні 
якості суспільства.

О. Потебня

18 Прочитайте тези з  книги Василя Іванишина і  Ярослава Радевича
Вин ницького «Мова і нація». Яке значення правильного, точного мовлен
ня в житті людей? Як ви розумієте вислів «культура мовлення»?

Належна культура мовлення — це свідчення розвинутого 
інтелекту й високої загальної культури особистості. Одним із 
завдань культури мовлення є подолання мовних стереотипів*: 
стереотипи мовлення — це стереотипи мислення. 

Культура мовлення має велике національне i соціальне 
значення: вона забезпечує високий рівень мовного спілкуван-
ня, ефективне здійснення всіх функцій мови, ошляхетнює сто-
сунки мiж людьми, сприяє підвищенню загальної культури 
особистості та суспільства в цілому.

19 Прочитайте висловлення видатних людей про культуру мовлення. 
Сформулюйте спільну основну думку висловлень.

1. Культура усного чи писемного мовлення вдосконалюється 
від орфографічно-пунктуаційної грамотності до стилістичної 
виразності та комунікативної доцільності, далі — до комуніка-
тивної оптимальності і, нарешті, до мовної майстерності, яка 
базується на всіх перелічених ознаках і має свої ознаки — об-
разність і творчість. (Л. Мацько)

2. Висока культура мовлення — це, по-перше, постійна інтен-
сивна робота думки, щоб висловлюватися якнайчіткіше, як-
найправильніше, якнайстисліше. По-друге, це часто відмова 
від улюблених висловів, слів, якщо вони в мові недоречні, це 
забуття власного «Я», власних амбіцій заради Рідного Слова 
цілої нації. (О. Сербенська) 

3. Мова кожного народу є вираз його національного світо-
гляду, а мова окремого члена нації вносить у скарбницю на-
родної в широкому розумінні мови його власне, висловлює 
його індивідуальність. Кожний бо суб’єкт не тільки пасивно 
сприймає, а і творить мову. Але в цій творчості сваволі не 
може бути, і своє, індивідуальне кожне мусить підганяти під 
віками збережену підставу, щоб підійти під мислі народові. 
  (О. Курило) 

20 Пригадайте, що таке мова і мовлення. Чи може бути мова правиль
ною чи неправильною, багатою чи одноманітною, логічною чи нелогіч
ною, точною чи неточною? Чи стосуються ці характеристики мовлення? 

Стереотип — те, що часто по
вторюється, стало звичайним, 
загальноприйнятим і чого дотри
муються, що наслідують у своїй 
діяльності.
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Буду я  навчатись мови золотої

Культура мовлення  — це система вимог, регламентацій сто
совно вживання мови в мовленнєвій діяльності (усній і писемній).

Основні ознаки культури мовлення

нормативність адекватність логічність доречність виразність багатство естетичність

Нормативність  — це дотримання норм усного і  писемного 
мовлення: правильне наголошування, інтонування, слововживан
ня, будова речень, тексту, стилістична невідпо відність.

Адекватність — це точність вираження думок, почуттів, воле
виявлень засобами мови, ясність, зрозумілість вислову для адре
сата. Добирати слова й  будувати речення треба так, щоб найточ
ніше передати зміст висловлення. 

Логічність і послідовність — це обґрунтований виклад думок 
за законами логіки, у якому є внутрішня закономірність.

Доречність — це відповідність мовлення ситуації, врахування 
особливостей адресата мовлення та обставин спілкування.

Виразність — це виражальні засоби звукового й художнього мов
лення: художні засоби, емоційнооцінна лексика, логічний наголос, 
паузи, видозміни голосу, темп мовлення, емоційна тональність тощо.

Багатство  — це лексичне багатство мови й  різноманітні спо
соби вираження однієї й тієї ж думки.

Естетичність мовлення — це реалізація естетичних уподобань 
мовця шляхом використання оптимально дібраного темпу і  звуч
ності мовлення, уникнення нагромадження приголосних, різнома
нітність синтаксичних конструкцій, доречність цитат, тропів чи фігур.

Практикум

21 Опрацюйте попередній теоретичний матеріал: складіть план, випи
шіть ключові слова, підготуйте усне лінгвістичне повідомлення за текстом 
з теми «Основні комунікативні ознаки мовлення».

22 Прочитайте. З’ясуйте, чим відрізняються усне і  писемне мовлення. 
Продовжте перелік ознак усного й писемного мовлення. 

Усне мовлення сприймається слухом; інтонаційно оформ-
лене, емоційне й експресивне, можливе використання невер-
бальних засобів спілкування…

Писемне мовлення сприймається зором, графічно оформ-
лене, інтонаційні особливості мовлення передано розділовими 
знаками…

  Поміркуйте, яке словосполучення слід уживати: писемне мовлен-
ня чи письмове мовлення.

23 Прочитайте. Які чинники впливають на формування культури мов
лення особистості?

Культура мовлення є свідченням особистісного рівня кож-
ної особистості, того, яку вона створює навколо себе вербальну 

Культура мовлення  — це система вимог, регламентацій сто
совно вживання мови в мовленнєвій діяльності (усній і писемній).

Основні ознаки культури мовлення

нормативність адекватність логічність доречність виразність багатство естетичність

Нормативність  — це дотримання норм усного і  писемного 
мовлення: правильне наголошування, інтонування, слововживан
ня, будова речень, тексту, стилістична невідпо відність.

Адекватність — це точність вираження думок, почуттів, воле
виявлень засобами мови, ясність, зрозумілість вислову для адре
сата. Добирати слова й  будувати речення треба так, щоб найточ
ніше передати зміст висловлення. 

Логічність і послідовність — це обґрунтований виклад думок 
за законами логіки, у якому є внутрішня закономірність.

Доречність — це відповідність мовлення ситуації, врахування 
особливостей адресата мовлення та обставин спілкування.

Виразність — це виражальні засоби звукового й художнього мов
лення: художні засоби, емоційнооцінна лексика, логічний наголос, 
паузи, видозміни голосу, темп мовлення, емоційна тональність тощо.

Багатство  — це лексичне багатство мови й  різноманітні спо
соби вираження однієї й тієї ж думки.

Естетичність мовлення — це реалізація естетичних уподобань 
мовця шляхом використання оптимально дібраного темпу і  звуч
ності мовлення, уникнення нагромадження приголосних, різнома
нітність синтаксичних конструкцій, доречність цитат, тропів чи фігур.

Письмовий — 1. Виражений 
графічними знаками; написаний: 
письмовий дозвіл, письмове роз
порядження, письмовий іспит. 
2. Який служить для писання: 
письмовий стіл, письмове при
ладдя.

Писемний — 1. Те саме, що 
письмовий: писемні пам’ятки, 
писемне джерело. 2. Властивий 
пам’яткам книжності; книжний 
(переважно про мову): писемний 
стиль, писемний різновид літера
турної мови.
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комунікативну ситуацію, мовну ауру, що формує мовний смак 
чи несмак.

На формування культури мовлення впливають:
— система норм літературної мови (мовний компонент 

культури мовлення). Граматична і стилістична грамотність, 
повнота розуміння мовної одиниці і володіння законами логіки 
при створенні і сприйнятті текстів визначають  правильність, 
точність і логічність мовлення в конкретній ситуації або пев-
ній сфері спілкування;

— сукупність етичних правил свого народу (етичний ком-
понент культури мовлення). Правильність мовлення передба-
чає також знання культурної традиції і заборон (табу), розу-
міння, що таке доречність і чистота мовлення;

— мета й обставини спілкування (комунікативний компо-
нент культури мовлення). Крім володіння мовними нормами 
і знання культурно-етичних варіантів, на культуру мовлення 
впливає вміння гнучко поводитися в конкретній ситуації, зо-
крема висловлюватися доречно, лаконічно, ясно;

— національні уявлення про красу мовлення (естетичний 
компонент культури мовлення). Краса українського мовлення 
формується евфонічністю (милозвучністю), словниковим ба-
гатством, різноманітністю граматичних конструкцій і стиліс-
тичною виразністю;

— мовна освіта і загальна освіченість мовців. (Л. Мацько)

  Визначте стиль і  тип мовлення тексту.

24 Опрацюйте таблицю. Доберіть приклади, що ілюструють норми лі
тературної мови.

НОРМи УКРАЇНСьКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВи

Назви норм Що регулюють норми

1. Орфоепічні Правильну вимову звуків, звукосполучень і наголосу в словах

2. Лексичні Уживання слів у властивому їм значенні, правильне поєднання слів за зна-
ченням у словосполученні й реченні

3. Орфографічні Правильне написання слів

4. Граматичні Правильне вживання слів та їх форм і поєднання їх у словосполучення та 
речення

5. Пунктуаційні Розстановку розділових знаків у реченнях

6. Стилістичні Уживання слів відповідно до змісту, емоційного забарвлення й експресив-
ності та стилю мовлення

25  Прочитайте. З’ясуйте, які норми літературної мови порушено. Чи 
впливає це на культуру мовлення?

— Дядьку, а ви мені, натурально, не можете дати «Приго-
ди Тома Сойєра»? Возможна чи невозможна така возможність?

Але цим старанням я тільки пошкодив собі: Юхрим одразу 
набурмилився, а голос його заскрипів, мов хвіртка:
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— Насмішечки, заводіяко, починаєш сооружати над стар-
шими? Де ти взявся такий дзиґльований? Гляди, щоб зараз 
мулько не стало тобі!

— Які насмішечки? Що ви, дядьку! Хіба можна насміха-
тися над старшими, та ще у великодні свята?

Мова моя була, напевне, такою щиросердою, що Юхрим 
трохи заспокоївся.

— Є ж такі недоколихані, що не мають ані поняття, ані 
елеганції, а тільки й соображають насмішечки собі,— на ко-
гось гніваються очі й уста, окантовані грубими пружками.

— Еге ж,— погоджуюсь я.— То дасте мені «Пригоди Тома 
Сойєра»?

— А нащо вони тобі?
— Читати. (М. Стельмах)

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

26 Поясніть значення слів. Складіть словосполучення, обираючи в дуж
ках правильний варіант. Про дотримання яких норм мовлення йдеться?

Фарби — барви (водяний, природний), виключний — ви-
нятковий (право, мужність), область — ділянка — галузь 
(Київський, серце, мовознавство), масло — олія (вершковий, 
кукурудзяний), розв’язати — вирішити (завдання, проблема), 
свійський — домашній (тварини, ласощі), вид — краєвид (рос-
лина, Карпати).

27 Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок. Визначте тему 
й основну думку.

Не говорити поганих слів самому означає не боятися бути 
білою вороною. Позиція «Я — виняток!» важка, але й приваб-
лива для особистості. Із вас будуть сміятися, глузувати, якщо 
ви в чомусь відмінні від інших. Спробуйте вистояти в такій 
 позиції. Щоб бути винятком, слід відмовитися від насліду-
вання негідної поведінки. Якщо почнеш жити за цим прави-
лом, перестанеш наслідувати інших — зможеш нарешті стати 
самим собою. Ми не владні над мовленням інших, але наше 
мовлення нам підвладне. Це — наше дзеркало, і нехай воно 
буде чистим.

Що ж робити з тими, хто лихословить? Впливати на них 
слід власним прикладом високої мовленнєвої культури. Наве-
демо для прикладу притчу: «Жила одна людина. У дитинстві 
вона хотіла переробити світ, у юності — країну, у зрілості — 
сім’ю, у старості — себе. На її смертному одрі рідні почули 
дивне зізнання: “Якби я в дитинстві почав із себе, то зараз 
переробив би світ”». Ознакою сформованої особистості є вмін-
ня керувати собою, натомість незріла особистість намагається 
керувати іншими. (За Л. Широкорадюк)

  Проведіть дослідження: підрахуйте, яку частку від вашого словни
кового запасу становлять вульгаризми та жаргонні слова. З якою 
метою ви їх використовуєте? Спробуйте тиждень їх не вживати. 
Чи змінилося ставлення до вас інших?
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28 Перевірте правильність наголошення слів за орфоепічним або орфо
графічним словником. Які норми літературного мовлення  порушено?

Бере5мо, бовта5ти, ве5зти, ве5рба, не5сти, випа5док, го5стей, 
гра5блі, дошка5, до5чка, дрова5, іде5мо, коси5й, крої5ти, ле5гкий, не-
нави5діти, но5вий, о5знака, оле5нь, отама5н, Покрова5, прия5тель, 
ринко5вий, середи5на, то5нкий, часу5, шляху5.

29 Ознайомтеся зі шляхами підвищення особистої культури мовлення, 
сформульованими В.  Іванишиним і Я. РадевичемВинницьким. Доповніть 
їх власними порадами.

Шляхи пiдвищення особистої культури мовлення 
рiзноманiтнi. Для початку слiд: 

— виробити стiйкi навички мовленнєвого самоконтролю 
i самоаналiзу;

— не говорити квапливо — без пауз, «ковтаючи» слова;
— частiше «заглядати у словник» (М. Рильський), право-

пис, посiбники зi стилiстики тощо;
— вивчати мовлення майстрiв слова;
— читати вголос (особливо прозовi тексти) iз дотриманням 

усiх аспектiв нормативностi;
— заучувати напам’ять художнi твори, причому не тiльки 

вiршованi;
— оволодiвати жанрами, видами писемного мовлення, зо-

крема мовлення дiлового;
— привчити себе до систематичного запису власних думок 

та спостережень, щоденникових записiв, сiмейної хронiки тощо;
— виробити звичку читання з «олiвцем у руках» — жоден 

цiкавий i вартiсний вираз не повинен бути втрачений для вас.
Шляхiв до мовної досконалостi безлiч. Але всi вони почина-

ються з любовi до рiдної мови, з бажання майстерно володiти 
нею, з вiдчуття власної вiдповiдальностi за рiдну мову. 

СПІЛКУВАННЯ
30 Складіть коротке висловлення на одну з поданих тем. Дотримуйтеся 
правил культури мовлення.

1. «Змінюйте світ на краще, піклуйтеся про нього, тому що 
ви в ньому живете!» (Кузьма Скрябін)

2. «Світ не цікавить, що ти думаєш про себе. Проте світ спо-
дівається, що ти досягнеш чогось перш, ніж відчуєш, що 
ти великий» (Білл Гейтс).

3. «Сучасне — завжди на дорозі з минулого в майбутнє» 
(О. Довженко).

Домашнє завдання

31 Знайдіть помилки в побудові словосполучень. Які норми літератур
ної мови порушено?

Віддавати перевагу, ні під яким виглядом, опинитися 
в такому матеріальному положенні, нанести шкоду, прийма-
ти участь, розробити міроприємства, заключити договір, на 
Крайньому Півночі, тяжка біль, з-за якоїсь там премії, дуже 
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жовтуватий, зовсім німий, трохи білюсінький, надзвичайно 
злющий, забагато лагідний, сильно строкатий, дуже близень-
ко, синювата жовтизна, цукрова сіль, солодкувата кислота.

Перевірте себе

  Дайте відповіді на запитання.

— Сформулюйте визначення поняття 
«культура мовлення».

— Назвіть комунікативні ознаки культу-
ри мовлення.

— Що регулюють норми української літе-
ратурної мови?

— Яких правил культури мовлення необ-
хідно дотримуватися?

— Які чинники впливають на формування 
культури мовлення особистості?

  Продовжте речення.

— Відтепер я знаю, що …
— Уміння правильно … допоможе мені …

§ 4  ПОНЯТТЯ ПРО КОЛОРИТ МОВЛЕННЯ. СЛОВНИК-ДОВІДНИК 
З  КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Якби ти знав, як много важить слово.
Іван Франко

32 Прочитайте. Порівняйте свій активний словник зі словником улюб
леного поета чи прозаїка. Яких слів у  вас замало? Чому? Чи впливає на 
ваш словник спілкування з оточенням? 

Мовлення окремої людини ніколи не дорівнює мові на-
роду, а тим більше людства. Винятком є мова справжніх 
поетів. Звичайно, якщо порівняти словник високообдарова-
ного поета з лексиконом мови його народу, то може здати-
ся, що це лише краплина в сяючому вічно рухливому морі. 
Але саме ця краплина містить молекули живої води, яка 
прискорює життєві процеси в організмі мови, примушує її 
пізнавати саму себе, знову і знову виявляти ще непізнане 
й дивувати світ новою красою. (В. Русанівський)

Буду я  навчатись мови золотої

Крім функціональних стилів, в  українській мові виділяються 
й  інші стильові різновиди, основою класифікації яких є  неодна
кове експресивне забарвлення, характерне для того чи іншого 
мовлення. За допомогою такого забарвлення виявляється різне 
ставлення того, хто говорить, до висловлюваного, різний тон і ко
лорит* висловлюваної думки. 

Колоритно-стильові різновиди мовлення

урочистий офіційний інтимно
ласкавий

ввічливий фамільярний гумористичний сатиричний

Урочистий різновид характеризується вживанням слів і  сло
восполучень з  піднесеним емоційним змістом, окличних речень. 

Крім функціональних стилів, в  українській мові виділяються 
й  інші стильові різновиди, основою класифікації яких є  неодна
кове експресивне забарвлення, характерне для того чи іншого 
мовлення. За допомогою такого забарвлення виявляється різне 
ставлення того, хто говорить, до висловлюваного, різний тон і ко
лорит* висловлюваної думки. 

Колоритно-стильові різновиди мовлення

урочистий офіційний інтимно
ласкавий

ввічливий фамільярний гумористичний сатиричний

Урочистий різновид характеризується вживанням слів і  сло
восполучень з  піднесеним емоційним змістом, окличних речень. 

Колорит — (перен.) сукуп
ність особливостей, своєрід
ність, характерна особливість 
чогонебудь.
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Урочисте забарвлення мовлення найчастіше виявляється в публі
цистичному стилі, іноді також у художньому й епістолярному. 

Офіційне забарвлення властиве діловому і зрідка приватному 
листуванню, а іноді й усному розмовному мовленню. Воно створю
ється вживанням офіційних звертань; слів з офіційноділової мови, 
описових синтаксичних зворотів, а також відсутністю займенників 
першої і другої особи однини тощо. 

Інтимно-ласкаве забарвлення досягається насамперед ви
користанням слів із суфіксами пестливості та вживанням епіте
тів з  пестливим значенням і  простих синтаксичних конструкцій, 
властивих розмовній мові. Воно доречне в розмовнопобутовому, 
епістолярному і  художньому спілкуванні для вираження інтимної 
близькості, симпатії і подібних почуттів.

Забарвлення ввічливості в  мовленні досягається вживанням 
слів зі значенням пошани до особи, якій адресується висловлю
вання, а фамільярний тон характеризується наявністю слів і сло
восполучень, які підкреслюють перебільшену невимушеність, 
надмірну розв’язність та безцеремонність у ставленні до співроз
мовників. Емоційне забарвлення ввічливості або фамільярності 
може виявлятися в епістолярному та розмовнопобутовому  стилях.

Гумористичний, або жартівливий, колорит мовлення досяга
ється вживанням слів у  невідповідному до ситуації значенні, кон
трастнокомічними зіставленнями, перебільшенням якостей осіб 
і  предметів, про які йдеться у  висловлюванні, і  різними іншими 
подібними засобами. До такого емоційного забарвлення вдаються 
в художніх творах та в розмовнопобутовому мовленні. 

Сатиричний емоційний тон найчастіше спостерігається в  пу
бліцистичному, ораторському і  художньому мовленні, іноді  — 
в розмовному. Найголовнішим мовним засобом сатири є вживан
ня слів, за допомогою яких виражається презирство і  зневага до 
потворних вчинків, обурення ними, а  також глузливі означення
епітети, порівняння, архаїзована лексика і синтаксичні конструкції, 
влучні дотепи тощо.

Практикум

33 Прочитайте. За експресивним забарвленням визначте колоритно
стильовий різновид мовлення кожного з уривків.

1. Є слова, що білі-білі,
Як конвалії квітки,
Лагідні, як усміх ранку,
Ніжносяйні, як зірки.
Є слова, як жар, пекучі
І отруйні, наче чад...
В чарівне якесь намисто
Ти нанизуєш їх в ряд.

(Олександр Олесь)
2. Високоповажна добродійко Олександро Михайлівно!

І я, і дружина моя сердечно дякуємо за Ваші ласкаві запро-
сини. Вважаємо за свій обов’язок прилучитися до гурту людей, 
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влучні дотепи тощо.



§ 4 Поняття про колорит мовлення. Словникдовідник з культури української мови

23

що високо цінять славну і незабутню діяльність великого ді-
яча українського. Раді будемо при тій нагоді особисто скласти 
і Вам, Високоповажна Добродійко, щиру пошану і вдячність за 
Ваші цінні праці на ниві нашого письменства. Коли не стане 
на перешкоді нам яка-небудь значна причина, прибудемо у Ка-
нашівку 7-го вересня вранці.

З високим і правдивим поважанням до Вас  
М. Коцюбинський.

3. Стаття 23. Кожна людина має право на вільний розвиток 
своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і сво-
боди інших людей, та має обов’язки перед суспільством, в яко-
му забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості.  
 (Конституція України)
4. 18 квітня, 49. Мені дуже страшно дожити до того момен-
ту чи часу, коли дзвінкосерйозний Малишко, або лютодотеп-
ний Воскресенко, чи несміливо-сміливий Смілянський, чи 
колючий Маківчук, чи їйбогужялюблюприроду (а любить він 
її таки по-справжньому) Новиченко, чи авиколинебудьтягли 
Гончаренко, чи недайбогхтодізнаєтьсящоя спінінгіст Вільхо-
вий, чи їйбогутоваришіобов’язковопоїду аяк жеж Копиленко, 
чи татамдвіщущки-іодинокунчик Дорошко, чи поїхалибачи-
линестрілялиаякстрілялиневлучили М. Г. Рильський... — от 
коли ці всі коли-небудь скажуть: «Остап Вишня — старий!» — 
І, збираючись на полювання, додадуть: «Не турбуйте його!» — 
Я того ж часу візьму і  помру! (Остап Вишня. «Щоденникові 
записи»)

  Поясніть, як утворені складні слова.

34 Прочитайте вірші українських письменників. Які мовні засоби ви
користано для надання характерного колориту описаним пейзажам?

Летим. Дивлюсь, аж світає, 
Край неба палає, 
Соловейко в темнім гаї 
Сонце зострічає. 
Тихесенько вітер віє, 
Степи, лани мріють, 
Меж ярами над ставами 
Верби зеленіють. 
Сади рясні похилились, 
Тополі по волі 
Стоять собі, мов сторожа, 
Розмовляють з полем. 
І все-то те, вся країна 
Повита красою, 
Зеленіє, вмивається 
Дрібною росою, 
Споконвіку вмивається, 
Сонце зострічає... 
І нема тому почину, 
І краю немає!

(Т. Шевченко)Тополі. Художник Ф. Васильєв, 1870
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Дивись: шумує день погожий, 
кипить зелена заметіль, 
В товстому дзбані варить рожі, 
аж піна бризкає звідтіль.
Дуднить по шибах дощ цинобри* 
і скло відблискує, мов сталь. 
Парує курявою обрій, 
хвилює в димі ранніх сальв*.
Підвівши очі з-понад книжки, 
побачиш світ барвистим сном 
і думка, вирвавшися нишком, 
мов нетля*, б’ється у вікно.

(Богдан-Ігор Антонич)

35 Прочитайте текст. Визначте стиль мовлення. Які мовні засоби ви
користав автор для відтворення колориту доби?

Миттю стало відомо всім, що в місті Ограшкей помер у до-
розі старий султан Селім і що тіло його чорними волами везуть 
до Стамбула.

По вулицях міста якось інакше йшли військові відділи: 
інакше ступали, інакше несли мушкети, інакше підносили 
голови. Крок їх став твердий, а литки яничарів мов сталь на-
пружалися... У старих, чорних улицях Кафи збиралися товпи 
мослемів і голосно кричали до неба: «Аллагу Акбар. Нехай сто 
літ живе султан Сулейман!» ...Десятий султан Османів! А з тим 
окликом якась дивна легенда віри і надії йшла від Чорного 
моря і від гір Чатирдагу між народ мослемів. 

І всі мошеї станули отвором, а народ мослемів хвилями 
напливав молитися за молодого султана. Із верхів мінаретів 
кричали муедзини дивними голосами свої молитви. Чути було 
в воздусі, що надходить велика доба держави Османів, підго-
тована твердістю покійного султана. (Осип Назарук)

36 Прочитайте текст. Які мовні засоби використовує автор для опису 
пейзажу? Чи можна за змістом фрагмента з’ясувати ставлення автора до 
зображуваного? 

На гори ліг туман. Тяжкий, мов віки, й мертвий, як скелі. 
Шпилі Говерлі, Пєтроса, Близниці, величного, як храм, Тур-
кула, могутнього Попа Івана гордо знялись у височінь, сягнули 
хмар, продерли їх олив’яну масу й виглядають далекого до-
рогого гостя — величне світило землі.

Над горами пливуть хмари. Невидимий великий жрець при-
носить жертву й дим її поволі та урочисто зводиться до небес. 
Ліси, полонини, скелі, дикі звори брязком кришталевих вод, 
співають величні гімни. Вічна, мов непомірність часу, земля 
твердо й непохитно тримає свій шлях незрозуміла й урочиста.

Родиться день. 
І нарешті туман розходиться. Зеленими прапорами зама-

яли зім’яті поверхні розлогих лісів. Контури гір усе яркіше 
й яркіше висуваються на кін і по часі стають перед очима ла-

Цинобра (або кіновар) — одна 
з найдревніших мінеральних 
фарб червоного кольору.

Сальва — салют.

Нетля —  невеликий нічний 
метелик.
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вою велетенських постатей. Стрілою взлетіло й засяяло сонце. 
(За Уласом Самчуком)

37  Прочитайте текст і  розгляньте ілюстрацію. Чи вдалося письменни
кові й  фотохудожникові передати емоції, враження, ставлення до поба
ченого? Якими засобами вони скористалися?

Усе пішло у свій повторний цвіт — у цвіт не весняний, 
а осінній. Кольори землі зараз зовсім одмінні від попередніх 
кольорів. Барви поля й лугу, барви лісу — скільки ненаситної 
пристрасті, скільки пекельної спраги! Кольори багряні, жовті, 
вишневі, пурпурові, червоні, оранжеві — їхнім полум’ям поза-
ймались дерева, кущі, бур’яни, бадилля. Тліють і горять, жа-
ріють і вогневіють, і димлять, і неначебто чадять десь у лісовій 
гущавині. І скільки несхожих відтінків можна запримітити 
лише в однісінького дерева, а ще більше в усієї незчисленної 
їхньої раті! (За Є. Гуцалом)

  Назвіть засоби зв’язку речень у тексті.

  Поміркуйте, яку роль у тексті виконують однорідні члени  речення.

  Усно опишіть ілюстрацію. Чому, на вашу думку, всі описи різні? 
Від чого це залежить? 

38 Прочитайте вислів філософа Томаса Маколея. Доведіть правиль
ність висловленої ним думки.

Живописець, скульптор, актор можуть представити не 
більше людських почуттів і характеру, ніж та невеличка час-
тинка, яка відбивається в жестах і на обличчі. Найбільш гли-
бокі і складні сторони людської природи можуть бути відбиті 
тільки за допомогою слів.

39 Прочитайте. Складіть і  запишіть в  алфавітному порядку список до
відкової літератури з культури мови і мовлення.

З різних причин у минулі роки й десятиліття багатьох 
українців було позбавлено можливості добре опанувати літе-
ратурну мову, тому в мовленні їх часто трапляються мов-
ні огріхи. Щоб їх позбутися, треба користуватися різними 
словниками й довідниками з культури мови й мовлення. 
Зокрема, такими: О. Пономарів. Культура слова: Мовности-
лістичні поради. — К.: Либідь, 2008; Є. Чак. Чи правильно 
ми говоримо. — К.: Освіта, 1997; Є. Чак. Складні випадки 
вживання слів. — Рад. школа, 1984; Є. Чак. Складні випад-
ки правопису та слововживання. — К.: А.С.К., 1998; Б. Ан-
тоненко-Давидович. Як ми говоримо. — К.: Либідь, 1991; 
Культура української мови: Довідник / За ред. С. Я. Єрмо-
ленко. — К., Наук. думка. — 1990.

40 Прочитайте анотацію до словника «Мова — не калька». Чому вкрай 
важливо постійно дбати про культуру власного мовлення? Яку роль 
у цьому відіграють довідкові видання (словники, посібники, підручники)?

Сучасний словник гарної української мови «Говорімо 
гарно!» розкриває велич і красу рідної мови, звільняє її від 
суржику й чужомовних запозик. Словник містить самобутні 

Культура мови є мовознавчою 
наукою, яка на ґрунті даних 
лексики, фонетики, граматики, 
стилістики виробляє критерії 
усвідомленого ставлення до 
мови й оцінювання мовних 
одиниць та явищ, механізми нор
мування і кодифікації (введення 
до словників).

Культура мовлення — до
тримання літературних норм 
вимови, наголошення, слово
вживання, побудови словоспо
лучень, речень, текстів; норма
тивність усного й писемного 
мовлення, що полягає в його 
правильності, точності, ясності, 
чистоті, логічності, доречності, 
виразності, а також у різноманіт
ності граматичних конструкцій, 
багатстві словника, дотриманні 
в писемному мовленні орфогра
фічних і пунктуа ційних норм.
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українські слова та вислови, поставлені на противагу звичному 
(буденному) словниковому запасу сучасних українців. У слов-
нику опрацьовано понад 20 000 найбільш проблемних слів та 
висловів, украй потрібних для збагачення мовної культури 
кожного українця.

Призначений для найширшого кола шанувальників україн-
ської мови: викладачів, студентів, учнів і вчителів,  урядовців, 
ділових людей, учених, письменників, перекладачів, журна-
лістів, працівників редакцій і видавництв тощо, одне слово, 
для всіх, кому небайдужа доля рідної мови, культури й сло-
весності.

СПІЛКУВАННЯ

41 Прочитайте вислів. Поясніть на прикладах, як ви його розумієте. 
Яке його пряме й  переносне значення? Яка роль голосу під час бесіди? 
Як діють на вас різні за тембром, гучністю голоси? Які види інтонації ви 
знаєте? Чи можна інтонацією образити?

Мова є справді п’ятою ефірною стихією світу. Проте в кож-
ного сущого на землі свій голос, свій тембр, своє інтонаційне 
забарвлення. (П. Мовчан)

Домашнє завдання

42 Випишіть з творів художньої літератури текст обсягом до 100  слів. 
Визначте в  ньому лексичні засоби, які виражають колорит висловлю
вання.

Перевірте себе

  Дайте відповіді на запитання.

— Сформулюйте визначення поняття «ко-
лорит мовлення».

— Якими мовними засобами досягають 
колориту мовлення?

  Продовжте речення.

— Відтепер я знаю, що …
— Уміння правильно … допоможе …

Мова — не калька: патріотичний 
словник гарної української мови 
«Говорімо гарно!» / Береза Т., Зу
брицька І., Зелений Ю. — Львів: 
2014. — 563 с. (Тематична платів
ка з мово знавчими аудіоматеріа
лами 2012–2014 рр., записана на 
радіо FM «Галичина»).
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МОВЛЕННєВЕ СПІЛКУВАННЯ.
СТИЛІСТИКА І  КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

ТЕМА 1. ОФІЦІЙНЕ І  НЕОФІЦІЙНЕ, ПУБЛІЧНЕ І  НЕПУБЛІЧНЕ МОВЛЕННєВЕ 
СПІЛКУВАННЯ. ВЕРБАЛЬНІ Й  НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ

Спілкуючись, люди передають інфор-
мацію одне одному не лише словами, 
а й мовою без слів. Обидва види ін-
формації не обов’язково узгоджують-
ся один з одним. Слова промовляють 
не завжди те, що очі й міміка.

І. Томан

Буду я  навчатись мови золотої

Спілкування  — вмотивований живий процес взаємодії між 
учасниками комунікації, спрямований на реалізацію конкретної 
цільової настанови. Мета спілкування  — обмін інформацією, до
свідом, уміннями, навичками та результатами діяльності. Відбува
ється між багатьма, кількома чи двома людьми. Формою вияву 
є  мовленнєва поведінка співрозмовників, а  змістом  — їхня мов
леннєва діяльність.

ТИПИ СПІЛКУВАННЯ

За використанням мовних засобів вербальне і невербальне

За формою використання усне і письмове

За темою спілкування політичне, наукове, побутове, релігійне, філософське, навчаль
нопедагогічне та ін.

За метою ділове і розважальне

За мірою офіційності офіційне і не офіційне

За кількістю співрозмовників непублічне (2–5 осіб) і публічне (20–30 осіб і більше)

43 Чому спілкування вважають різновидом діяльності? Як, на вашу дум
ку, впливають учасники спілкування на його процес і результат? Наведіть 
приклади з різних типів спілкування.

44 Прочитайте висловлення. Використовуючи їх, поясніть, у  чому по
лягає роль спілкування в  житті людини. Чи траплялися у  вашому житті 
ситуації, коли вміння спілкуватися допомогло вам вирішити проблему?

1. Найбільша розкіш — це розкіш людського спілкування 
(А. де Сент-Екзюпері). 2. Не забуваймо, що успіх спілкуван-
ня часто залежить від голосу людини, його тембру, звучності, 
темпу. Мудреці ще в давнину за ознаками голосу визначали 
риси характеру людини. А в інтонацію можна вкласти таку 
інформацію, яку не завжди легко передати словами. Жартома 

Спілкування  — вмотивований живий процес взаємодії між 
учасниками комунікації, спрямований на реалізацію конкретної 
цільової настанови. Мета спілкування  — обмін інформацією, до
свідом, уміннями, навичками та результатами діяльності. Відбува
ється між багатьма, кількома чи двома людьми. Формою вияву 
є  мовленнєва поведінка співрозмовників, а  змістом  — їхня мов
леннєва діяльність.

ТИПИ СПІЛКУВАННЯ

За використанням мовних засобів вербальне і невербальне

За формою використання усне і письмове

За темою спілкування політичне, наукове, побутове, релігійне, філософське, навчаль
нопедагогічне та ін.

За метою ділове і розважальне

За мірою офіційності офіційне і не офіційне

За кількістю співрозмовників непублічне (2–5 осіб) і публічне (20–30 осіб і більше)
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кажуть: «Є люди, що їх можна слухати, є люди, яких не можна 
слухати, і люди, яких не можна не слухати» (О. Сербенська). 
3. Ти й не помітиш, як і коли спілкування з мудрими людьми 
принесло тобі користь, але саму користь від цього спілкування 
помітиш (Платон). 4. Технології старіють. Єдине, що не за-
старіває — це спілкування (З фільму). 5. Насолода спілкуван-
ням — головна ознака дружби (Аристотель).

  Чи зможуть соціальні мережі в  майбутньому замінити «живе» 
спілкування?

45 Ознайомтеся з тлумаченням слів офіційний і діловий. Чи можна вва
жати тотожними поняття «офіційне спілкування» і  «ділове спілкування»? 
Доведіть свою думку.

Офіційний — 1. Який запроваджується, регулюється уря-
дом, урядовою установою або службовою особою; урядовий, 
службовий. 2. Витриманий відповідно до встановлених пра-
вил, формальностей. 3. Позбавлений невимушеності, безпосе-
редності; холодноввічливий, стриманий, діловий.

Діловий — 1. Пов’язаний з роботою, заняттям людини, 
з розумовим і фізичним напруженням. 2. Добре підготовлений, 
досвідчений, працьовитий. 3. спец. Придатний для господар-
ських потреб, промислового і т. ін. використання; товарний.

  У чому відмінність між офіційним і  неофіційним спілкуванням? 
Змоделюйте ситуації неофіційного спілкування.

46 Прочитайте текст. Чи можна вважати розмову письменника з літера
турним консультантом офіційною? Доведіть свою думку. Знайдіть у тексті 
уривок, з якого стає зрозумілим, що літературний консультант все ж таки 
погодиться прочитати рукопис, і такий, у якому відмова авторові прогно
зована. Вмотивуйте свій  вибір.

Якось до відділу одного журналу немолодий літератор при-
ніс оповідання, жанр якого він з обережності визначив як не-
наукова фантастика.

— Залиште і завітайте десь так через… — завчено почав 
було господар кабінету, але прибулий так благально і так від-
дано на нього дивився, що літконсультант раптом відчув не 
властивий його посаді спалах жалю та співчуття до постарі-
лого молодого автора, котрий, судячи по всьому, вже не пер-
ший десяток літ ходить у початківцях. Кленучи себе за таку 
недоречну на літслужбі слабкість («Чи ж, бува, не старію?»), 
господар кабінету сказав:

— Ну, гаразд, гаразд, прочитаю. Сідайте.
Автор полегшено зітхнув і, більше вже не дихаючи, обе-

режно присів на краєчок розхитаного стільця… Літконсуль-
тант заходився читати…

…Дочитавши оповідання, літконсультант якусь мить за-
мислено тарабанив по столу, а тоді сказав:

— У цілому, знаєте… м-м… нічого. Є зав’язка, розв’язка 
і ця, як її, ідея. Бажаю вам успіхів на нелегкій літературній 
ниві,— і звівся, вважаючи, що свою благородну місію він пов-
ністю вичерпав.
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— Дякую,— звівшись, затупцявся автор.— Але успіхів на 
нелегкій літературній ниві мені бажали в цьому кабінеті ще 
минулого року.

— Цікаво, цікаво,— без цікавості вигукнув літконсуль-
тант.— То ви вже були в нас?

— Так! Тільки тоді на вашому місці був…
— А-а… Іван Іванович? — посміхнувся господар кабіне-

ту.— Він уже той, благополучно пішов на пенсію.
— То надрукуєте? — ожив автор і трохи аж помолодів.
— Ах, ви ось про що… — літконсультант почав явно нудь-

гувати.— Щодо питання… щодо друкування… щодо… До речі, 
що ви там принесли? Оповідання? Яке оповідання? Ах, нена-
укова фантастика. Пригадую, щось чув… Ах, звичайно, зви-
чайно, я його щойно читав. Розумієте, в цьому році всі номери 
журналу вже, на жаль, забиті.

І, звівшись, пребадьоро сказав на прощання:
— Бажаю вам успіхів на нелегкій… ну і так далі. Приходь-

те до нас у новому фінансовому… тобто календарному році, 
і ми із задоволенням почитаємо вашу… як там? Ненаукову 
фантастику. Хто там слідуючий? (За В. Чемерисом)

  Уявіть себе автором фантастичного оповідання. Наведіть пере
конливі аргументи, які, на вашу думку, змусять літературного 
консультанта надрукувати ваш твір.

  Які поради з культури мовлення ви надали б персонажам?

47 Напишіть два привітання: одне  — з  нагоди Дня української мови 
й писемності, інше — з днем народження друга або подруги. Яке з них офі
ційне, а яке — неофіційне? Визначте стиль мовлення кожного привітання.

48 Прочитайте текст. Як ви розумієте поняття «вербальне спілкування» 
і  «невербальне спілкування»? Чи погоджуєтеся з  наведеними статистич
ними даними? 

Найуніверсальнішим і найефективнішим засобом інформа-
ційного зв’язку між людьми є словесне (вербальне) мовлення. 
Проте спілкування відбувається не завжди і не тільки за до-
помогою слів, поєднаних у висловлювання. Люди використо-
вують для комунікативного зв’язку цілу низку невербальних 
засобів: погляди, міміку, пози, рухи тіла тощо.

За даними американських учених, приблизно 55 % інфор-
мації ми отримуємо від невербальних знаків, які супроводжу-
ють мовленнєвий контакт (міміка, жести), 38 % дають нам го-
лос, висота тону, тембр і тільки 7 % — зміст сказаного. Хоча, 
на нашу думку, ці дані потребують уточнення стосовно того, 
про що йдеться у мовленні та в якому стилі воно провадиться, 
все ж іноді адресат чує в мовленні одне, а відчуває — у виразі 
обличчя, поглядах, рухах тіла — щось цілком інше. (За Я. Ра-
девичем-Винницьким)

  Як взаємодіють невербальне та вербальне спілкування? Дове
діть або спростуйте думку, що між вербальними і  невербальни
ми  засобами спілкування наявний своєрідний розподіл функцій: 
словесними передається суто інформація, а  невербальними  — 
ставлення до партнера.
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49 Розгляньте таблицю. Розкажіть про невербальні засоби спілкування.

НЕВЕРБАЛьНІ ЗАСОБи СПІЛКУВАННЯ

Акустичні Оптичні Тактильні

екстралінг-
вістика просодика кінесика проксеміка зовнішній  

вигляд такесика

паузи;
кашель;
зітхання;
сміх;
плач

темп мовлення;
тон;
тембр;
висота;
гучність;
манера мовлення;
спосіб артику-
ляції

жести;
міміка;
постава 
тіла;
хода;
контакт 
очима 

відстань між 
мовцями;
вплив території;
вплив орієнтації;
дистанція;
просторове роз-
міщення співбе-
сідників 

фізіономіка;
тип і виміри 
тіла;
одяг;
прикраси;
зачіска;
косметика;
предмети осо-
бистого вжитку 

потискуван-
ня рук;
поцілунки;
дотики;
поглажу-
вання;
поплеску-
вання

50 Прочитайте виразно вірш.

ПІНГ-ПОНГ

— добридень — 
— здрастуйте — 
— як справи? — 
— спасибі — добре — як у вас? — 
— робота — літо — спека — спрага — 
— а настрій? — 
— добре — 
— все гаразд — 
— неправда — очі — 
— вам здалося — 
— ви зблідли — 
— обережно — м’яч! — 
вогнем мовчання зайнялося — 
схрестились погляди — пробач — 
кажи слова легкі й порожні — 
кажи їх знов — 
кажи їх знов! — 
а так дивитися не можна 
в настільнім тенісі розмов!

(Л. Костенко)
  Назвіть використані у вірші етикетні мовні формули. Доберіть до 

них синонімічні.

  Чи можна за змістом вірша визначити вік, стать, соціальний статус 
співрозмовників? Чи заважають зробити це вжиті автором ети
кетні одиниці?

  Скажіть, на особливості яких засобів спілкування (вербальних чи 
невербальних) наголошує авторка?

  Визначте частиномовну належність слів у  вірші. Як ви вважаєте, 
чому авторка надала перевагу двом частинам мови?
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51 Прочитайте, поясніть на прикладах, як ви розумієте висловлення. 
Яке його пряме і переносне значення? 

Мова є справді п’ятою ефірною стихією світу. Проте в кож-
ного сущого на землі свій голос, свій тембр, своє інтонаційне 
забарвлення. (П. Мовчан)

  Яка роль голосу під час бесіди? 

  Як діють різні за тембром, гучністю голоси на вас? 

  Які види інтонації ви знаєте? Чи можна інтонацією образити?

52 Прочитайте тексти. Як взаємодіють вербальні й невербальні засоби 
в  діалогічному мовленні? Яка їхня роль (допомагають передати емоцій
ний стан мовців, посилюють чи послаблюють словесний вплив та ін.)?

1. — Ні-за-що не зробиш! — сказав Толя Федькові, киваючи 
на  річку.

Федько мовчки подивився на нього й нічого не сказав. 
А Толя бачив, як у Федька навіть губи побіліли, а очі стали 
такі чудні, гострі, коли він вдивлявся в кригу. Ага! Мабуть, 
боїться.

— Ану, спробуй! — знов сказав Толя.— Ти ж хвалився, що 
будеш їздити на крижинах. Ану! (В. Винниченко)
2. Міюський помітив, що посмішка в отамана — щира, 
майже дитинна. В нього посміхається все: очі — світло-ка-
рі, променисті, з зеленавим блиском, зморшки довкола них, 
брови — ліва заломлюється вгору, права — вниз. Так само 
вони заломлюються в нього і в гніві, але тоді стають мовби 
дві хмари, а зараз — гейби* м’які сніпки сухої трави. Ще й по 
одному стріпку* з кожного пучка посередині — вгору, неначе 
маленькі крильця в леті. (Ю. Мушкетик)

53 Поясніть значення фразеологізмів.

Очі проглядіти, очима стріляти, очима їсти, витріщити очі, 
нишпорити очима, губи надути, закопилити губу, наморщити 
лоб, повести бровою, вишкірити зуби, брови полізли на лоба, 
не моргнувши оком.

  Як може погляд, постава, відстань, одяг, запах, зачіска тощо впли
вати на спілкування? Наведіть приклади із власного досвіду чи 
спостережень.

54 Розгляньте фотографії. Які з  них ілюструють публічне спілкування, 
а які — непублічне?

Гейби — немов, наче.

Стріпок — невеликий сніп.

Тема 1. Офіційне і неофіційне, публічне і непублічне мовленнєве спілкування
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 МОВЛЕННЄВЕ СПІЛКУВАННЯ. СТИЛІСТИКА І КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

СПІЛКУВАННЯ

55 Як ви розумієте вислів Д. Карнегі: «Жести людини, як і  зубна щітка, 
мають бути виключно індивідуальними»?

Домашнє завдання

56 Опрацюйте матеріали з  публічного виступу відомого українського 
мовознавця Любові Мацько на радіо в ефірі передачі «Говоримо україн
ською». Складіть конспект.

Вітання, прощання, вибачення, побажання, пошануван-
ня, зичення, знайомство, прохання, згода, відмова, подяка, 
співчуття, розрада, схвалення або заперечення, сумнів, докір, 
зауваження — це мовний етикет, усталені віками вирази, які 
допомагають нам спілкуватися й порозумітися один з одним, 
через які виявляється наше ставлення до співбесідників, 
а відтак і наша особиста культура.

Українська мова, окрім цього, звичного, загального До-
бридень!, Добрий день!, Добрий ранок!, Добрий вечір! має і такі 
більш урочисті вітання: Чолом Вам!, Моє шанування!, Моє по-
важання!, Мир вам у хату!, Слава Ісусу!, Слава Богу! (Наві-
ки слава!), більш конкретні побутові: Дай Вам, Боже, щастя! 
Здоров’я розум добрий!, інтимніші форми: Здоров’ячка!, Вітан-
нячко!, Привіт!, Гратулюю!, Як ся маєш? тощо.

Окрім поширеного літературного До побачення! пропонує-
мо й інші формули прощання: Усього найкращого!, Щасливо!, 
Усього доброго!, До зустрічі!, Щасти Вам! Щасливої дороги!, 
Прощавайте!, Хай щастить! До них можна додати ще й такі: 
На все добре!, Будьте здорові!, Хай Бог помагає!, жартівливе: 
Бувайте та нас не забувайте!

Українська мова має чимало варіантів формул ввічливого 
вибачення. Це: Вибачайте!, Вибачте!, Пробачте!, Простіть!, 
Даруйте!, Перепрошую! Та вирази: Я не хотіла Вас образити. 
Якщо можете, простіть мені. Шкодую, що образила Вас. Мені 
соромно за свою необачність. Боже, як це було нетактовно 
з мого боку! З мого боку це було нетактовно. Не гнівайтесь на 
мене. Не ображайтесь. Я завинилася перед Вами. Маю надію, 
що Ви мені вибачите. Чи можу сподіватися на прощення. Спо-
діваюсь на Вашу доброзичливість. І звичайне: Я більше не буду!

Особливим колоритом забарвлені українські звертання, бо 
українська мова має для них окрему кличну форму (це її 7-й 
відмінок): мамо!, тату!, бабусю!, дідусю!, брате!, сестро!, па-
ничу!, панночко!, пане!, пані!, панове!, земле!, Україно!

До громади, гурту можна звертатися: Шановна чи вельми-
шановна, високоповажна, достойна громадо! Шановне, вель-
мишановне, високоповажне, достойне товариство! Шановні, 
вельмишановні, дорогі товариші! (бо це ближчі люди) Шанов-
ні добродії, добродійки! колеги! Шановне, вельмишановне пан-
ство! Високоповажні гості! Шановні, любі панни й паничі! 
Шановні, високі (дорогі) гості! Дорогі (любі) друзі! Дорогі учні, 
студенти, випускники! Дорога родино! Отже, вибір є.
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З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Мовне портфоліо
• Упродовж опанування теми підготуйте проект «Роль 

мови в житті суспільства», добираючи факти (статті, 
висловлення видатних людей, історичні факти, урив
ки з текстів художніх творів), які ілюструють функції 

української мови в житті сучасного суспільства. Ре
зультати виконання проекту представте як мульти
медійну презентацію.

§ 5  ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ І  РОЗВИТКУ 
УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОВИ

Українська мова не вчора при-
думана. Вона — не сирота, має 
слов’янську родину і світову сла-
ву. Вона має все.

Д. Павличко

Буду я  навчатись мови золотої

Більшість гіпотез щодо прабатьківщини слов’ян локалізує їх 
цілком або частково на території сучасної України, а за географічні 
орієнтири переважно беруться Дніпро, Дністер і Карпати.

На думку відомого історика Михайла Грушевського: «За поріг іс
торичних часів для українського народу можна прийняти IV століття 
нашої ери, коли ми маємо вже відомості, котрі можна прикласти 
спеціально для нього. До цього часу ми можемо говорити про нього 
як про частину слов’янської групи племен…» Зрозуміло, що також 
формування мови збігається з початком формування народу.

Унаслідок міграційної взаємодії людності дулібського та інших 
племінних об’єднань сформувався етнос, котрий на початку IX сто
ліття створив державу РусьУкраїну. Чи існувала єдина давньо
руська мова, чи населення користувалося діалектами, а  за мову 
писемну правила запозичена разом із християнськими книгами 
церковнослов’янська мова? На ці питання немає єдиної відповіді. 

На думку відомого лінгвіста Агатангела Кримського, у  своїй 
фонетичній системі, граматичній будові і словниковому складі ще 
в  XI столітті сформувалась як окрема східнослов’янська мова  — 
мова української нації, українська національна мова. 

Досліджуючи «Ізборник Святослава» (1073  р.), академік 
А.  Кримський знайшов риси української мови. Це насамперед 
українська лексика: гребля, стріха, лагодити, лінощі, дивуємося, 
ліпший, яруга, туга, гримлять, полоняник, повінь та ін., фонетичні 
риси: перехід е в о після шиплячих (жона, чоловік, нічого), кінцева 

Більшість гіпотез щодо прабатьківщини слов’ян локалізує їх 
цілком або частково на території сучасної України, а за географічні 
орієнтири переважно беруться Дніпро, Дністер і Карпати.

На думку відомого історика Михайла Грушевського: «За поріг іс
торичних часів для українського народу можна прийняти IV століття 
нашої ери, коли ми маємо вже відомості, котрі можна прикласти 
спеціально для нього. До цього часу ми можемо говорити про нього 
як про частину слов’янської групи племен…» Зрозуміло, що також 
формування мови збігається з початком формування народу.

Унаслідок міграційної взаємодії людності дулібського та інших 
племінних об’єднань сформувався етнос, котрий на початку IX сто
ліття створив державу РусьУкраїну. Чи існувала єдина давньо
руська мова, чи населення користувалося діалектами, а  за мову 
писемну правила запозичена разом із християнськими книгами 
церковнослов’янська мова? На ці питання немає єдиної відповіді. 

На думку відомого лінгвіста Агатангела Кримського, у  своїй 
фонетичній системі, граматичній будові і словниковому складі ще 
в  XI столітті сформувалась як окрема східнослов’янська мова  — 
мова української нації, українська національна мова. 

Досліджуючи «Ізборник Святослава» (1073  р.), академік 
А.  Кримський знайшов риси української мови. Це насамперед 
українська лексика: гребля, стріха, лагодити, лінощі, дивуємося, 
ліпший, яруга, туга, гримлять, полоняник, повінь та ін., фонетичні 
риси: перехід е в о після шиплячих (жона, чоловік, нічого після шиплячих (жона, чоловік, нічого після шиплячих ( ), кінцева 



 З історії розвитку української мови 
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літера в  у дієсловах (брав, косив, ходив), морфологічні: суто укра
їнське чергування приголосних г-з, к-ц, х-с в давальному відмінку 
(дорозі, дівці, кожусі); споконвічні українські форми займенників 
(тобі, собі); м’яке закінчення дієслів 3ї особи (носить, косить); 
форма майбутнього часу (знатиму, робитиму), закінчення -мо 
в дієсловах (знаємо, ходимо).

Мовознавець М.  Жовтобрюх доводить, що найбільш моно
літними на той час були діалекти південносхідного наріччя, зо
крема середньонаддніпрянські та східнополтавські. Вони і лягли 
в основу формування української національної мови.

Отже, на думку вченихмовознавців, українська, як і  інші 
слов’янські мови, виділилась із праслов’янської мови, розпад якої 
розпочався орієнтовно в  VII столітті. (З підручника «Сучасна укра-
їнська літературна мова»)

ЕТАПИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

проукраїнська мова VII–XI ст.

староукраїнська мова XI ст. — кінець XIV ст.

середньоукраїнська мова
1) рання середньоукраїнська мова кінець XVI ст. — початок XVII ст.
2) середньоукраїнська мова кінець XVII ст. — поч. XVIII ст.
3) пізня середньоукраїнська мова кінець XVIIІ ст. — поч. XIХ ст.
4) нова українська мова XIХ ст. — до нашого часу

Практикум

57 Ознайомтеся з  текстом статті. Як почав формуватися український 
етнос і, відповідно,— українська мова?

Генеалогічно українська мова належить до індоєвропейської 
мовної східнослов’янської підгрупи слов’янської групи мов.

Історію української мови починають від праслов’янської 
(спільнослов’янської) мовної єдності, яка виділилася з індоєв-
ропейської прамови приблизно в ІІІ тис. до н. е. Праслов’янська 
доба тривала близько 2000 років.

Безперервність історичного розвитку етносу на українських 
землях від середини І тис. н. е. до нашого часу може свідчи-
ти про те, що після розпаду праслов’янської мовної спільності 
в цьому ареалі почав формуватися український етнос і відпо-
відно — українська мова. Вона перейняла від праслов’янської 
значний специфічний лексичний фонд і чимало фонетичних 
та граматичних (насамперед, морфологічних) рис, які в укра-
їнській мові склали найдавнішу групу мовних особливостей.

Разом з християнством до Русі-України прийшла старо-
слов’янська (або церковнослов’янська) мова. Нею писалися 
релігійні та офіційні тексти. Старослов’янська мова довгий 
час виконувала функції писемної мови.

З XIV по XVIII ст. на теренах України побутувала старо-
українська мова, яка активно використовувалася як писем-
на. Поява новоукраїнської мови, яка згодом стала сучасною, 

літера в  у дієсловах (брав, косив, ходив), морфологічні: суто укра
їнське чергування приголосних г-з, к-ц, х-с в давальному відмінку х-с в давальному відмінку х-с
(дорозі, дівці, кожусі); споконвічні українські форми займенників 
(тобі, собі); м’яке закінчення дієслів 3ї особи (носить, косить); 
форма майбутнього часу (знатиму, робитиму), закінчення знатиму, робитиму), закінчення знатиму, робитиму -мо
в дієсловах (знаємо, ходимо).

Мовознавець М.  Жовтобрюх доводить, що найбільш моно
літними на той час були діалекти південносхідного наріччя, зо
крема середньонаддніпрянські та східнополтавські. Вони і лягли 
в основу формування української національної мови.

Отже, на думку вченихмовознавців, українська, як і  інші 
слов’янські мови, виділилась із праслов’янської мови, розпад якої 
розпочався орієнтовно в  VII столітті. (З підручника «Сучасна укра-
їнська літературна мова»)

ЕТАПИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

проукраїнська мова VII–XI ст.

староукраїнська мова XI ст. — кінець XIV ст.

середньоукраїнська мова
1) рання середньоукраїнська мова кінець XVI ст. — початок XVII ст.
2) середньоукраїнська мова кінець XVII ст. — поч. XVIII ст.
3) пізня середньоукраїнська мова кінець XVIIІ ст. — поч. XIХ ст.
4) нова українська мова XIХ ст. — до нашого часу



§ 5 Основні етапи формування і розвитку української національної мови 

35

 датується ХІХ ст. Її зачинателем вважається письменник 
І. Котляревський.

Основний словниковий фонд української мови містить чо-
тири пласти слов’янських слів: спільноіндоєвропейська лек-
сика; праслов’янські слова; власне українські слова, наявні 
тільки в українській мові; запозичення з інших слов’янських 
мов. Решту лексики складають більш пізні запозичення, серед 
яких найбільше з мертвих класичних мов — давньогрецької, 
латини і старослов’янської.  (З інтернетних джерел)

58 Прочитайте текст. Визначте його стиль і  тип мовлення. Доведіть 
свою думку. З якою метою і де він може бути опублікованим?

Українська мова виникла не відразу. Вона, виділившись 
у прадавні часи з якогось індоєвропейського діалекту, форму-
валася протягом тисячоліть. Багато елементів, що вирізняють 
нашу мову з-поміж інших (розрізнення г і ґ, чергування у і в, 
роди іменників, кличний відмінок, дієвідмінювання дієслів 
тощо), спостерігаються вже в архаїчній латині (V–І ст до н. е.), 
яка теж належить до індоєвропейських мов. Чимало прадав-
ніх слів спільні для української і латинської мов. Діти лати-
нян так само зверталися до батьків mamma, tata, як і сучасні 
українські, на хліб казали papa, забите місце називали vava, 
ховаючись, промовляли kuku. 

Ще переконливіші аргументи про давність української 
мови дає сербська мова. Серби переселилися на Балкани з те-
риторії сучасної України в VІ–VІІ ст. н. е. І хоч за багато століть 
в українській та сербській мовах сталися чималі зміни, проте 
й тепер дуже відчутна їхня близькість. Зокрема, в сербській 
мові перед звуками е та и приголосні вимовляються так само 
твердо, як і в українській: весели, тихи. Багато спільного є у 
відмінюванні іменників, які в обох мовах однаково діляться на 
чотири відміни. З усіх слов’янських мов лише в українській 
і сербській та ще в словенській діє слова в першій особі мно-
жини мають закінчення -мо: оремо, стоjимо. Майже однаково 
в обох мовах змінюються дієслова в наказовому способі: чекаj, 
чекаjмо, чекаjте. Чимало слів, які, здавалося б, є специфічно 
українськими, уживаються також у сербській мові в майже од-
наковому звучанні і з тим самим значенням: гаj, вабити, вир, 
каљужа, крок, кут, куњати, снага, треба тощо. (І. Ющук)

  Випишіть з  тексту ключові слова й  обґрунтуйте їхню роль у  роз
критті змісту. Сформулюйте запитання для однокласників за зміс
том прочитаного.

59 Прочитайте. Яку роль відіграє фольклор у  дослідженні витоків 
мови? Які мовні особливості фольклорного твору свідчать про час його 
написання? Наведіть приклади.

Мова фольклору — це не тільки надійний матеріал для 
пізнання життя, історії народу, а й цінне джерело для до-
слідження мистецтва слова, поезії мови, тому що народнопо-
етичні твори засвідчують чутливість народу до влучного, до-
бірного, «виборного», як співається у народній пісні, слова, 
до його внутрішньої форми, образно-символічного змісту, до 
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тонких стилістичних нюансів, які виникають при зіставленні 
фонетичних варіантів, словотвірних форм, лексичних і грама-
тичних синонімів. Естетичне осмислення народнорозмовного 
слова, шліфування, обробка його, витворення характерних 
стилістичних норм пов’язані з естетичною, поетичною функ-
цією мови. (С. Єрмоленко)

60 Що вам відомо про письменникаполеміста Івана Вишенського? 
Прочитайте уривок з  його твору «Писание к  утекшим от православной 
веры епископам». Знайдіть риси народної розмовної мови, схожі з сучас
ною. Яка стилістична роль розмовної мови у творі?

«…не все бо пшеница и посьяню ся знаходить, але знайдешъ 
другу ниву, которая болшей кукулю, нижли пшениць народить. 
Тако ж и межи ноки: въ доспьянню на звытяжтво того чрева мало 
ихъ есть. Тому не дивуйся, або вьмъ подвигъ и борба есть жизнь 
тая, которое ты знаєш, бо еще еси на войну не выбрався, еще 
еси доматуръ, еще еси кровоедъ, мясоедъ, вълоедъ, скотоедъ, 
звьроедъ, свиноедъ, куроедъ, гускоедъ, птахоедъ, сытоедъ, 
стласткоедъ, маслоедъ, пирогоедъ; еще еси периноспалъ, 
мяккоспалъ, подушкоспалъ; еще еси тьлоугодникъ…»

61 Прочитайте текст. Чи згодні ви з  висловленою думкою? Відповідь 
обґрунтуйте.

Мова та історична пам’ять — дві духовні підвалини націо-
нального буття. Вони або разом живуть, або разом умирають. 
Одна мова та спільна історична пам’ять є виразом, формою, свід-
ченням національного самоусвідомлення — чуття і розуміння 
національної єдності, спільної долі, духовної спільності людей, 
що становлять один етнос. Це самоусвідомлення і є національ-
на ідея. За своєю суттю національна ідея є інтернаціональною, 
адже кожен народ відчуває і усвідомлює себе самим собою. Це 
просто тверда національна свідомість, не більше. (За В. Ковалем)

  Випишіть із тексту виділене речення. Поясніть, як ви розумієте 
його смисл. Виконайте синтаксичний розбір цього речення. 

СПІЛКУВАННЯ
62 На основі інформації про походження української мови побудуйте 
діалог у формі запитань і відповідей «Українці — звідки ми і наша мова».

Домашнє завдання

63 Підготуйте лігвістичне повідомлення «Українська мова — одна 
з  найдавніших індоєвропейських мов», використовуючи матеріали під
ручника та інтернетних джерел.

Перевірте себе

  Дайте відповіді на запитання.
— Назвіть етапи формування і розвитку 

української національної мови.
— Яку роль відіграє фольклор у дослі-

дженні витоків мови?

  Продовжте речення.
— Я дізналася (дізнався) …
— Ці знання потрібні мені для того, щоб …
— Найцікавішим було …

Ілюстрації до поеми Івана 
Франка «Іван Вишенський».  

Софія Караффи-Корбут
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§ 6  ПОЯВА ПИСЕМНОСТІ У  СХІДНИХ СЛОВ’ЯН. 
СТВОРЕННЯ СЛОВ’ЯНСЬКОГО АЛФАВІТУ

Мова — це форма нашого життя, 
життя культурного і національного, 
це форма національної організації.

І. Огієнко

64 Пригадайте, що ви знаєте з  історії, літератури про появу писемності 
у східних слов’ян. Які писемні твори східнослов’янських народів вам відомі?

Буду я  навчатись мови золотої

Найдавніші відомості про появу писемності знаходимо в  «По
вісті временних літ», з якої випливає, що писемність на основі ство
реної Кирилом і Мефодієм азбуки прийшла на Русь з Візантії через 
Болгарію разом із християнством. Ця літописна версія походження 
писемності довго сприймалась як незаперечна істина. 

Проте існує й  іншточка зору. Так, в  одній зі збірок житій ви
значних діячів християнської церкви від 1496  р. йдеться про те, 
що князь Володимир запровадив на Русі лише християнську віру 
за візантійським зразком, а  руська грамота не була запозичена ні 
від кого. Появу цієї думки акад. М.  К.  Нікольський відносить ще 
до XI  ст., а  версію «Повісті временних літ» він вважає вигаданою 
в XII ст. літописцем Сильвестром.

Учені підтримували ідею самобутнього (дохристиянського) по
ходження писемності в  східних слов’ян. Але відсутність текстів до 
офіційного введення християнства спричинилася до того, що появу 
писемності впевнено пов’язували із запровадженням християнства. 

Погляди на цю проблему стали значною мірою мінятися після 
археологічних відкриттів. Стало очевидним, що виникнення писем
ності в східних слов’ян пов’язано виключно із внутрішнім історичним 
розвитком суспільства. Писемність виникає тоді, коли саме лише 
усне мовлення вже не спроможне задовольнити різноманітних по
треб спілкування. У слов’янських племен писемність мала з’явитися 
при переході ранньофеодального праслов’янського суспільства до 
етапу державності й формування первісних народностей. 

Виникнення в IX ст. держави з центром у Києві й злиття союзів 
племен в  єдину народність вимагало налагодження внутрішніх 
економічних зв’язків, встановлення дипломатичних і  договірних 
відносин з  сусідніми й  віддаленими державами, що стимулювало 
дальший розвиток писемності. Маючи кількавікову традицію ви
користання грецького алфавіту для письма, східні слов’яни (осо
бливо Середньої Наддніпрянщини), цілком природно, продовжу
вали її в умовах раннього періоду РусіУкраїни. Про використання  
в  IX  — першій половині X  ст. видозміненого грецького письма 
свідчать і візантійські та арабські джерела, і договори князів Олега 
та Ігоря з греками 911, 945 і 972 pp., які мали звичай при укладанні 
договорів з іншими народами писати тексти двома мовами. Є свід
чення, що вказують на існування писемності в РусіУкраїні в  60х 
роках IX ст. за часів київського князя Аскольда. (За Г. Півтораком)

Найдавніші відомості про появу писемності знаходимо в  «По
вісті временних літ», з якої випливає, що писемність на основі ство
реної Кирилом і Мефодієм азбуки прийшла на Русь з Візантії через 
Болгарію разом із християнством. Ця літописна версія походження 
писемності довго сприймалась як незаперечна істина. 

Проте існує й  іншточка зору. Так, в  одній зі збірок житій ви
значних діячів християнської церкви від 1496  р. йдеться про те, 
що князь Володимир запровадив на Русі лише християнську віру 
за візантійським зразком, а  руська грамота не була запозичена ні 
від кого. Появу цієї думки акад. М.  К.  Нікольський відносить ще 
до XI  ст., а  версію «Повісті временних літ» він вважає вигаданою 
в XII ст. літописцем Сильвестром.

Учені підтримували ідею самобутнього (дохристиянського) по
ходження писемності в  східних слов’ян. Але відсутність текстів до 
офіційного введення християнства спричинилася до того, що появу 
писемності впевнено пов’язували із запровадженням християнства. 

Погляди на цю проблему стали значною мірою мінятися після 
археологічних відкриттів. Стало очевидним, що виникнення писем
ності в східних слов’ян пов’язано виключно із внутрішнім історичним 
розвитком суспільства. Писемність виникає тоді, коли саме лише 
усне мовлення вже не спроможне задовольнити різноманітних по
треб спілкування. У слов’янських племен писемність мала з’явитися 
при переході ранньофеодального праслов’янського суспільства до 
етапу державності й формування первісних народностей. 

Виникнення в IX ст. держави з центром у Києві й злиття союзів 
племен в  єдину народність вимагало налагодження внутрішніх 
економічних зв’язків, встановлення дипломатичних і  договірних 
відносин з  сусідніми й  віддаленими державами, що стимулювало 
дальший розвиток писемності. Маючи кількавікову традицію ви
користання грецького алфавіту для письма, східні слов’яни (осо
бливо Середньої Наддніпрянщини), цілком природно, продовжу
вали її в умовах раннього періоду РусіУкраїни. Про використання  
в  IX  — першій половині X  ст. видозміненого грецького письма 
свідчать і візантійські та арабські джерела, і договори князів Олега 
та Ігоря з греками 911, 945 і 972 pp., які мали звичай при укладанні 
договорів з іншими народами писати тексти двома мовами. Є свід
чення, що вказують на існування писемності в РусіУкраїні в  60х 
роках IX ст. за часів київського князя Аскольда. (За Г. Півтораком)



 З історії розвитку української мови 

38

Практикум

65 Прочитайте тези з  підручника «Вступ до слов’янської філології». 
Узагальніть здобуту інформацію і  сформулюйте причини й  передумови 
виникнення писемності у давніх слов’ян.

У світовому мовознавстві тривалий час панувала думка, що 
писемність у слов’ян виникла в середині IX ст. і була пов’язана 
з релігійно-просвітницькою діяльністю солунських братів-фі-
лософів Кирила й Мефодія. Такий погляд ґрунтується на від-
сутності слов’янських писемних пам’яток, які б належали 
до попередніх століть, і на згадках у найдавніших писемних 
пам’ятках про створення для слов’ян письма з прийняттям 
ними християнства. Брали до уваги насамперед перші пись-
мові свідчення з цього приводу, які є в трактаті «О письменах» 
давньоболгарського ченця Храбра, прозваного Чорноризцем 
і в «Повісті временних літ». 

У Паннонській легенді є згадка про те, як під час просвіт-
ницької місії до хазарів Костянтин знайшов у місті Херсонес 
поблизу сучасного Севастополя в Криму Псалтир та Євангеліє, 
написані невідомими літерами, які все ж зумів прочитати й зро-
зуміти. Однак навіть на підставі цих писемних свідчень, а та-
кож прямих і посередніх позамовних фактів можна аргументо-
вано стверджувати реальність використання письма слов’янами 
(насамперед східними) ще до прийняття християнства.

Маючи багатовікову традицію невпорядкованого викорис-
тання грецького алфавіту, східні й південні слов’яни ще до 
створення старослов’янської писемності поступово пристосову-
вали і вдосконалювали його літери відповідно до фонетичних 
законів власного мовлення. Старослов’янська писемність була 
створена Костянтином на основі звичного для слов’ян грецько-
го унціального письма зразка VII–VIII ст. Саме тому в IX ст. 
ця писемність була легко і швидко впроваджена в суспільну 
практику південно- й східнослов’янських держав — Болгар-
ського царства та Русі-України. 

66 Прочитайте текст. Визначте його тему й основну думку. Доберіть за
головок. З’ясуйте комунікативне завдання тексту. Складіть його стислий 
конспект.

Український алфавіт — сукупність літер, прийнятих 
в українській писемності і розміщених у певному усталеному 
порядку. Український алфавіт сформувався на основі кирили-
ці, що поширилася в Русі-Україні із прийняттям християнства 
і протягом X–XVIII ст. зазнавала змін у зв’язку з потребою 
пристосувати її до звукового складу народного мовлення. Ста-
роукраїнська абетка успадкувала всі літери давньої кирили-
ці, але у зв’язку з розвитком фонетичної системи української 
мови  зростала невідповідність між традиційно вживаними 
літерами і новоутвореними звуками, що в староукраїнській 
писемності спричинювалося до змішування літер на письмі 
(и — і — ы; ѣ — е — и — і, ъ — ь тощо) і руйнування правопи-
су, традицій. Цей неусталений правопис протягом XIII — поч. 
XVIII ст. стихійно змінювався в напрямі його узгодження із 
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звуковою системою та граматичною будовою української мови. 
На розвиток української писемності і впорядкування україн-
ського алфавіту мала вплив реформа письма 1708–1710 рр., 
за якою з алфавіту було усунуто як непотрібні літери ѡ («от», 
омега), ѱ («псі»), ѯ («ксі»), ȥ («земля»), ѵ («іжиця»), остаточ-
но вилучено ѫ («юс великий») і ѧ («юс малий») тощо. Проте 
в алфавіті ще залишалися зайві літери ѳ («фіта»), ѣ («ять»). 
Протягом ХІХ ст. було запропоновано вживання нових літер, 
які збереглися і в сучасному українському алфавіті: і (О. Пав-
ловський, 1818), є (правопис «Русалки Днѣстровоі», 1837), 
ї (правопис Пд.-Зх. відділення Рос. геогр. т-ва, 1873). У дру-
гій пол. XIX ст. з абетки в Україні випали літери ы, ь, е, ъ; за 
різними звуками закріпилися літери ы, і. У Західній Украї-
ні гражданську абетку вперше використала «Руська трійця» 
у зб. «Русалка Днѣстровая»; з 70-х pp. 19 ст. нею стали корис-
туватися «москвофіли» та ін. На Наддніпрянщині український 
алфавіт і графіка сформувалися в їхньому сучасному вигляді 
після 1905, що засвідчив «Словарь української мови» за ред. 
Б. Грінченка. Згідно з правописом 1933 було вилучено літеру 
ґ, відновлену в 3-му вид. «Українського правопису» (1990).

Сучасний український алфавіт складається з 33 літер, які 
вживаються для позначення на письмі 38 фонем. 21 літера по-
значає приголосні звуки, 10 — голосні звуки; літера; літера 
ь звукового значення не має. Літери українського алфавіту за 
формою бувають великі й малі, а за різновидом — друковані 
й писані. (Г. Півторак)

67 Прочитайте тексти й розгляньте абетки. Чим відрізняються слов’ян
ські азбуки (зіставте кількість літер, порівняйте форму і  складність на
писання їх)?

Глаголиця (від старослов’ян. глаголъ — «слово», гла-
голити — «говорити») — одна з двох найдавніших систем 
слов’янського письма (азбук), створена близько 863 р. слов’ян-
ським просвітителем Константином (у чернецтві Кирило), ро-
дом із м. Салоніки, Греція. Безсумнівним є зв’язок більшості 
літер глаголиці з грецькою графікою, деяких — із самарян-
ською різновидністю давньоєврейської; форма літер — ори-
гінальна. Як система знаків глаголиця ідеально відповідала 
слов’янській звуковій системі ІХ ст. Глаголицею написані най-
давніші старослов’янські пам’ятки. Пам’ять про Кирила-Кон-
стантина як творця глаголиці збереглася в Русі, глаголицю тут 
називали «куриловицею (кириловицею)». Найдавніша збере-
жена пам’ятка, написана глаголицею, — Київські глаголичні 
листки (кін. ІХ або поч. Х ст.), привезені, мабуть, із монастиря 
св. Катерини на п-ві Синай. 

З Болгарії та Македонії глаголиця поширилася на Русь, 
але східнослов’янських книг, писаних глаголицею, не зна-
йдено: у текстах, написаних кирилицею, трапляються лише 
деякі глаголичні літери. Збереглися окремі глаголичні літе-
ри і в храмових графіті. Як алфавіт глаголиця була відома 
в Україні і в ХVІІ ст. Її подав у своїй граматиці І. Ужевич. 
 (З Енциклопедії історії України)
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Кирилиця — одна з найдавніших систем слов’янського пись-
ма (азбук), як і глаголиця. Названа на честь творця слов’янської 
писемності просвітителя Кирила (світське ім’я — Костянтин). 
Більшість сучасних фахівців вважає, що Кирило близько 863 р. 
скомпонував глаголицю, яку в давнину іменували куриловицею 
(кириловицею). Проте, оскільки глаголицю було забуто, старо-
винну назву перенесено на іншу слов’янську графіку. Кирили-
ця ґрунтується на грецькому алфавіті унціального (уставного) 
типу. Автор кирилиці невідомий. Є кілька гіпотез про її творця: 
сам Кирило, Мефодій, пресвітер Костянтин, болгарський цар 
Симеон тощо. Найімовірніше, що кирилицю склав у кін. ІХ — 
на поч. Х ст. учень Кирила Климент Охридський, який 893 р. 
став архієпископом і розгорнув освітню діяльність у південно-
західній Македонії. (З енциклопедії «Українська мова»)

68 Узагальніть інформацію з  попередніх вправ і  підготуйте усну роз
повідь про історію виникнення українського алфавіту, його склад і особ
ливості графічного позначення літер.

69 Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок. Визначте стиль мов
лення. Порівняйте викладену в  тексті інформацію про Кирила і  Мефодія 
з уже відомою вам.

Появу слов’янської писемності прийнято пов’язувати 
з іменами Кирила і Мефодія. Їхні заслуги детально описують 
не тільки житія святих, а й «Повість минулих літ». 

Із життєписів святих нам відомо, що майбутні творці 
слов’янської писемності народилися в македонському місті 
Фессалоніки на березі Егейського моря. Їхній батько — візан-
тійський грек. Існує думка, що мати Кирила і Мефодія була 
слов’янкою, і вони з дитинства знали місцевий слов’янський 
діалект так само добре, як і грецьку мову. Крім того, май-
бутні просвітителі змогли отримати чудове виховання й осві-
ту. Старший із семи братів — Михайло, в чернецтві Мефодій, 
починав свою кар’єру військовим. Наймолодшим в родині 
був Костянтин, який з ранніх років виявив неабиякі зді-
бності та схильність до наук. Ім’я Кирило він отримав під 
час постриження в чернецтво вже перед самою смертю. Він 
з успіхом брав участь в богословських диспутах, а пізніше 
виконував дипломатичні доручення в Сирії і Хазарії, де до-
сить швидко опановував місцеві мови й письмо. 

Як чудовому проповідникові і захисникові православ’я, 
Костянтину незрідка доручали місіонерську роботу. Вважа-
ється, що він брав участь у хрещенні Болгарії і вже тоді за-
мислювався над створенням слов’янської абетки. 862 року 
брати вирушили до Моравії, де вони не обмежилися усною 
проповіддю, а почали впроваджувати слов’янську писемність 
і перекладати церковні книги. У ті часи вважалося, що хвала 
Богові може підноситися тільки трьома мовами, якими було 
зроблено напис на Хресті Господньому: єврейською, грецькою 
і латиною. Брати неодноразово їздили до Риму, щоб заручити-
ся підтримкою Папи, причому, небезуспішно. Під час однієї 
з таких поїздок, 869 року, Костянтин важко захворів і невдо-



§ 6 Поява писемності у східних слов’ян. Створення слов’янського алфавіту

41

взі помер. Старший брат пережив молодшого майже на півтора 
десятиліття. Він наполегливо займався місіонерством і поши-
ренням слов’янської писемності. Багато послідовників братів-
просвітителів втікли до Болгарії та Хорватії, де продовжили 
подвижницьку діяльність. Ці події надалі породили питання 
про те, який же алфавіт створили Кирило і Мефодій. Адже на 
західних слов’янських землях, де вони займалися просвітни-
цтвом, пізніше разом з католицтвом укорінювався латинський 
алфавіт. Проте досить довго зберігалося письмо, яке отримало 
назву «глаголиця». У тутешніх монастирях ним зрідка корис-
тувалися до пізнього середньовіччя. Тому більшість дослідни-
ків вважають, що саме цей алфавіт і було створено братами-
ченцями. (За В. Рижковим)

  На основі тексту побудуйте відповідь у  науковому стилі з  теми 
«Роль Кирила і Мефодія у становленні слов’янської писемності»

СПІЛКУВАННЯ
70 Уявіть ситуацію: вам необхідно взяти участь в обговоренні пробле
ми, яке письмо покладено в  основу слов’янської абетки  — грецьке чи 
латинське. Використовуючи вивчений матеріал та інтернетні джерела, 
запишіть аргументи на користь вашої наукової позиції.

Домашнє завдання

71 Прочитайте текст.

З ІСТОРІЇ ЛІТЕРи Ґ
Понад 370 років тому Мелетій Смотрицький, один із най-

освіченіших українських філологів кінця XVI — початку 
XVII століть, запровадив літеру Ґ як різновид грецької гами 
для передачі зімкненого звука, на відміну від Г, що вживався 
на той час для передачі щілинного українського звука. Сам 
звук — зімкнений (вибуховий, проривний) — очевидно, іс-
нував в усному мовленні задовго до запровадження літери, 
бо вже в пам’ятках XIV–XV сторіч (переважно в ділових до-
кументах — грамотах того часу) зустрічаються слова, в яких 
Ґ (звук) передавався буквосполученням КГ: кгрунть, Скири-
кгайло та ін. Літеру Ґ зустрічаємо і в «Лексиконі» Памви Бе-
ринди (1629), і в пізніших документах.

Пізніше паралельно поширилося позначення зімкненого 
звука (ґ) через латинську літеру G: нею користувалися видавці 
творів Л. Боровиковського, «Граматки» П. Куліша, журналу 
«Основа», збірника «Українські приказки, прислів’я і таке 
інше» М. Номиса тощо. Але заборона друкованого українською 
слова у Східній Україні наклала табу й на літеру Ґ. У Гали-
чині ця літера переважала в граматиках, художніх творах та 
газетах минулого століття. Вперше запровадив її й. Левиць-
кий у своїй граматиці в 1834 році. Літера Ґ входила в офіцій-
ний правопис так званої «желехівки» і проіснувала до 1939–
1944 pp. у Галичині та на Закарпатті.

У Східній Україні після скасування заборон на друковане 
слово літера Ґ ввійшла до складу алфавіту, схваленого комі-

Літера «ґ» в українській абетці. 
Ілюстрація Георгія Нарбута, 

1917 р.
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сією петербурзької Академії наук, і вживалася до 1933 року. 
У «Словарі української мови», упорядкованому Борисом Грін-
ченком і випущеному протягом 1907–1909 років, налічується 
близько 300 слів з літерою Ґ. Вона вживалася в основних ор-
ганах преси, у виданнях художніх творів та листуванні пись-
менників і вчених того часу. (О. Пазяк)

  Продовжте текст розповіддю про реабілітацію літери Ґ.

  Запишіть 10–15 слів з літерою Ґ. З п’ятьома складіть речення.

  Поясніть, у чому полягають відмінності у вимові звуків [г] і  [ґ].

Перевірте себе

  Дайте відповіді на запитання.

— Що спричинило появу писемності 
у східних слов’ян?

— Яка роль Кирила і Мефодія у станов-
ленні слов’янської писемності?

— Чому кирилицю вважають основою для 
розвитку слов’янських систем письма?

— Назвіть види письма, які використову-
вали в період Київської Русі.

  Продовжте речення.

— Відтепер я знаю, що …
— Уміння правильно … допоможе …

§ 7  КОРОТКІ ВІДОМОСТІ 
З  ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ

Шрифт — чутливий і красномов-
ний засіб вираження. В ньому мо-
жуть знайти своє відбиття духовні 
устремління, головні риси характе-
ру цілої епохи й окремої людини.

А. Капр

Буду я  навчатись мови золотої

Устав  — різновид письма давніх кириличних рукописів; мав 
такі типові риси: чіткий рисунок кожної літери, що є  комбінацією 
прямих і заокруглених ліній; літери прямовисні, симетричні, одна
кової величини, ширина близька до висоти, розташовані вони на 
однаковій відстані одна від одної; проміжків між словами немає; 
скорочень мало; надрядкові знаки й  виносні літери вживаються 
рідко.

Півустав  — різновид письма давніх кириличних рукописів. 
Від давнішого уставу півустав відрізняється меншими стрункістю 
письма та каліграфічністю, послабленням уваги до виписування 
окремих деталей літер, зменшенням їхнього розміру, більшою роз
кутістю руху пера, кількість скорочень і  надрядкових знаків зна
чно зростає. (З енциклопедії «Українська мова»)

Скоропис  — різновид письма. Найбільшого розвитку досягає 
в  XVII  ст. Важливим чинником широкого поширення скоропису 

Устав  — різновид письма давніх кириличних рукописів; мав 
такі типові риси: чіткий рисунок кожної літери, що є  комбінацією 
прямих і заокруглених ліній; літери прямовисні, симетричні, одна
кової величини, ширина близька до висоти, розташовані вони на 
однаковій відстані одна від одної; проміжків між словами немає; 
скорочень мало; надрядкові знаки й  виносні літери вживаються 
рідко.

Півустав  — різновид письма давніх кириличних рукописів. 
Від давнішого уставу півустав відрізняється меншими стрункістю 
письма та каліграфічністю, послабленням уваги до виписування 
окремих деталей літер, зменшенням їхнього розміру, більшою роз
кутістю руху пера, кількість скорочень і  надрядкових знаків зна
чно зростає. (З енциклопедії «Українська мова»)

Скоропис  — різновид письма. Найбільшого розвитку досягає 
в  XVII  ст. Важливим чинником широкого поширення скоропису 
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в цей час є прагнення забезпечити швидкий темп письма і макси
мальну економію часу. Від уставу та півуставу скоропис відрізня
ється як загальним характером, так і начерком окремих літер. Якщо 
в  уставі та півуставі є  невелика кількість варіантів зображення лі
тер, то в скорописі таких варіантів досить багато. (В. Панашенко)

Практикум

72 Прочитайте. З’ясуйте, чим відрізнялися три види письма. Поясніть 
причини зміни письма.

Найстаріші зразки уставного письма на Україні репрезен-
товані Остромировим Євангелієм 1056 p., «Ізборниками Свя-
тослава» з 1073 і 1076 pp. та Галицьким Євангелієм з 1144 p., 
визначаються буквами великого формату, писаними чи то 
рисованими простопадними прямими й кривими рисками 
в полі квадратів, звичайно між двома (не чотирма) лініями. 
З мистецьким та естетичним виконанням букв гармонізують 
ініціали геометричного, рослинного і тваринного характеру, 
заставки і мініатюри, виконані циноброю. І письмо, й ініціа-
ли, заставки та мініатюри — безпосереднє або (через Болгарію) 
посереднє наслідування грецьких зразків. 

Починаючи з XIII ст., український устав змінює свій ха-
рактеристичний вигляд, переходячи в так званий великий пів-
устав, а далі півустав, що стає панівним на Україні на переломі 
XV і XVI ст. Виникає він з ощадження матеріалу й поспіху 
писарів, через що букви зменшуються, їх простопадні риски 
похиляються й закривлюються. Одночасно меншає вибагли-
вість і дбання за мистецькі прикраси, хоч іще в XVI і XVII ст. 
постають такі майстерно виконані рукописи, як Пересопниць-
ке Євангеліє (1561 р.) з гарними, великого півуставу буквами 
та ініціалами й мініатюрами, Євангеліє Кримковича (1614) 
з уставним письмом і гарними ілюстраціями до біблійного 
тексту і багато рукописів «учительних євангелій» та «апосто-
лів» з півуставним письмом, виконаним на зразок тодішнього 
друкованого письма і з заставками, здебільшого геометричного 
стилю.

Уже в XVI ст. півустав поступово переходить у скоропис 
(курсив), що в XVII ст. стає панівним. Письмо меншає, букви 
деформуються і часто набирають дивовижного, фантастичного 
вигляду, відповідного до панівного тоді стилю бароко. Ініціали 
скромні, часто нагадують друковані літери.

Кирилиця дотепер уживається в церковних книжках.
  (В. Лев)

  Розгляньте зображення видів письма. Спробуйте прочитати на
писані на них тексти.

73 Розгляньте банкноти номіналом 2 і 10 гривень. З’ясуйте, яким видом 
письма зроблені написи висловів «Якщо будете жити в любові між собою, 
і Бог буде з вами» Ярослава Мудрого і «А за віру хоч умріте і вольностей 
бороніте!» Івана Мазепи.

в цей час є прагнення забезпечити швидкий темп письма і макси
мальну економію часу. Від уставу та півуставу скоропис відрізня
ється як загальним характером, так і начерком окремих літер. Якщо 
в  уставі та півуставі є  невелика кількість варіантів зображення лі
тер, то в скорописі таких варіантів досить багато. (В. Панашенко)

Устав

Півустав

Скоропис
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74 Опрацюйте інформацію про українські рукописні шрифти. Доведіть, 
що текст належить до наукового стилю. Складіть тезисний план тексту.

Іван Каманін, один із найбільших знавців української палео-
графії, у виданому в Києві 1899 року палеографічному збірнику 
поділив історію розвитку українського шрифту на три періоди.

Для письма першого періоду, кінця XV — початку XVI ст., 
прийнято термін «уставний скоропис» — запропонував його 
І. І. Срезневський. Українське письмо в той час було вільне 
від усілякого стороннього впливу і в способах писання йшло 
за традиціями Візантії.

Другий період (друга половина XVI ст.) характеризується 
тенденцією до злитого написання слів. Але справжня сув’язь 
іще виробляється. Активізується процес появи нових форм 
літер. Кінець другого періоду характеризується посиленням 
упливу західноєвропейської каліграфії, що приходить в Укра-
їну через Польщу.

Відмітною рисою третього періоду (кінець XVI — середина 
XVIII ст.) стала поява в письмі нового характеру, що розви-
вається в українських школах, засновуваних православними 
братствами. Відкриваються школи Острозька, Володимирська, 
Київська, Луцька. Чистопис стає одним із основних предметів 
викладання. Формуються нові почерки — Київський, Острозь-
кий, Чигиринський (козацький). Це час найвищого розкві-
ту вкраїнського скоропису, що органічно вписався в простір 
культури бароко. Річ у тім, що «шрифт не тільки читають — 
шрифт сприймають як зоровий образ. У цьому естетичне зна-
чення шрифту споріднене з графікою і живописом: формальні 
закони декоративної побудови зображення діють подібно до 
законів орнаментального мистецтва у шрифті» (А. Капр, «Ес-
тетика мистецтва шрифту»). (В. Мітченко)

  Розгляньте зображення окремих літер за періодами розвитку ско
ропису. Чим вони подібні і чим відрізняються?

75 Прочитайте текст. Визначте тему, основну думку. До якого стилю на
лежить текст? Обґрунтуйте свою відповідь.

ГРАМАТиКА М. СМОТРиЦьКОГО —  
ПЕРЛиНА ДАВНьОГО МОВОЗНАВСТВА

«Грамматіки СлавεнскиА правилноε Сvнтаґма» — один із 
найвидатніших творів давнього слов’янського мовознавства. 
його написав молодий учений, добре обізнаний із тодішньою 
європейською та вітчизняною граматичною наукою, досвідче-
ний педагог, що викладав у школах Вільна, Острога, Києва. 
Очевидно, під час викладання й ректорування в Київській 
школі Мелетій написав якщо не ввесь текст, то принаймні 
більшу частину «Граматики» (1614 р. або 1615–1617 рр. — 
перша пол. 1618 р.). «Граматика», текст якої публікується, 
надрукована 1619 р. в маєтку князя Богдана Огинського. Збе-
реглося кілька примірників «Граматики» Смотрицького, що 
мають на титульній сторінці іншу дату — 1618 рік. 

«Граматика» Смотрицького призначена була передусім для 
викладачів. Вона велика обсягом, насичена визначеннями, 
прикладами, поясненнями винятків із правил. Звертаючись 
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у передмові до вчителів і учнів, автор уперше у вітчизняному 
мовознавстві торкається питання про добрий стиль й норма-
тивність у мові. 

Подані в теоретичній частині визначення окремих грама-
тичних понять, класифікація мовного матеріалу базуються на 
європейській лінгвістичній теорії XVI–XVII ст. 

У «Граматиці» немає розрізнення букви і звука. Голосні 
автор ділить на «самогласна А», без яких не може бути скла-
ду та «припражногласна А». Смотрицький узаконює вживан-
ня літери ґ (різновиду грецької гами) для передачі вибухового 
звуку, на відміну від г, що вживається для передачі фрикатив-
ного (українського) звуку. Автор виявляє важливу особливість  
чергування приголосних. 

Учений подає правила орфографії. Уперше регулює напи-
сання великої букви: її слід уживати на початку віршованої 
строфи, після крапки, на початку власних назв, слів на озна-
чення санів, наук та їх частин. У перших чотирьох пунктах 
це правило діє і в сучасних східнослов’янських правописах. 

Чітко виклав Смотрицький параграф про розділові знаки, 
зокрема про вживання коми для позначення недовгої паузи, 
крапки, що ставиться, коли речення зовсім закінчене. 

Найбільший розділ присвячений розгляду частин мови в та-
кому порядку: «има», «Мѣстоимεнїε», «Глаголъ», «Причастїε», 
«Нарѣчїε», «Прε(д)логъ». «Союзъ», «Мε(ж)домεтїε». Учений, 
відкинувши не властивий слов’янській системі артикль, за-
мість нього він виділяє вигук. 

Автор глибше осмислив особливості слов’янського відмі-
нювання. В основних рисах його поділ іменників на відміни 
зберігається і в сучасних граматиках східнослов’янських мов. 
Смотрицький виділяє сім відмінків. Великою заслугою є те, 
що він перший виділив місцевий відмінок.

Смотрицький перший у нашому мовознавстві підкреслює 
граматичну категорію живих істот і неживих предметів. У на-
звах живих істот у «Граматиці» послідовно подається форма 
знахідного, що збігається з формою родового відмінка. 

Автор уперше вводить поняття перехідності й неперехід-
ності дії. Категорію виду в сучасному розумінні він не виділяє.

Великим досягненням Смотрицького як мовознавця було 
осмислення особливостей відмінювання слов’янського дієслова, 
виділення двох дієвідмін. Цей поділ зберігається і в сучасних 
наукових та шкільних граматиках східно слов’ян ських мов.

Значне місце в пам’ятці посідає третя її частина, присвяче-
на синтаксису, що закладає підвалини для вчення про зв’язки 
слів у реченнях. Учений досить детально висвітлив синтаксичні 
зв’язки узгодження й керування іменних частин мови, що час-
то збігаються з живомовними. Остання частина «Граматики» 
містить стислий курс з теорії віршування. (За В. Німчуком)

  Законспектуйте текст, використовуючи основні прийоми  стиснення.

76 Прочитайте уривки зі статей українських мовознавців. Узагальніть 
інформацію і  підготуйтеся до відповіді з  теми «“Грамматыка словенская” 
Івана Ужевича — перший науковий опис староукраїнської мови».

Мелетій Смотрицький
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1. Видатна праця І. Ужевича (1610-і–?1645) «Грамматыка 
словенская», написана латинською мовою в останнє десяти-
річчя першої половини XVII ст. (1643 р.), є одним із важ-
ливих підтверджень розвитку граматичної думки в Україні 
того часу. Зіставне висвітлення ним багатьох граматичних 
явищ староукраїнської літературної мови вказує, що ав-
тор був добре обізнаний як із науковим доробком україн-
ських культурних діячів і педагогів XVI–XVII ст., зокрема 
із «Граматикою» М. Смотрицького, так і з граматикою ла-
тинської мови. І. Ужевич, дотримуючись традиційної теорії 
частин мови розрізняв у староукраїнській літературній мові 
вісім частин мови: ім’я (nomen), займенник (pronomen), ді-
єслово (verbum), дієприкметник (participium), прислівник 
(adverbium), прийменник (praepositio), сполучник (coniunctio), 
вигук (interiectio). Автор прагнув знайти визначальні риси 
цих категорій, властиві українській мові, для чого порівню-
вав у мовах латинській, польській, рідше грецькій, а іно-
ді й єврейській. Частина мови під назвою «ім’я», обіймає 
в І. Ужевича прикметники й іменники, яким притаманні 
граматичні категорії роду, числа та відмінка. Категорія роду 
в прикметників та іменників граматично виражена в їх від-
мінкових закінченнях.

Саме такий підхід зумовив диференціацію І. Ужевичем 
загальної граматичної категорії роду не на сім часткових 
родових категорій, як у М. Смотрицького, а на три: чоло-
вічий, жіночий і середній. Специфічною особливістю грама-
тики І. Ужевича є відсутність місцевого відмінка. Але автор 
уводить поняття «нecталого» відмінка (місцевого), який не 
належить до жодного з відомих відмінків, він ніколи само-
стійно не вживається в мові, а набуває свого повного зна-
чення лише з прийменниками «при», «на», «в»: «на обеди», 
«при панах», «в жєлєзи». (С. Полюга)
2. Оскільки І. Ужевич у заголовок виніс слово «сло в’ян ська», 
без конкретизації мови, то з часу зацікавлення пам’яткою пе-
ред дослідниками постало питання: «Якої ж саме мови це гра-
матика і хто за національністю її автор?»

…Наразі сумнівів у славістиці нема — це пам’ятка україн-
ської мови XVII ст. Останнє дослідження Василя Німчука пере-
конливо це доводить. Граматика відбиває не просто українську 
книжну мову відповідного періоду, але й народно-розмовні її 
особливості. Аналіз матеріалу пам’ятки дозволяє недвозначно 
констатувати, що мова автора «Граматики слов’янської» Івана 
Ужевича — українська із явними поліськими особливостями. 

Зважаючи на те, що ілюстративним матеріалом для на-
писання «Граматики…» виступає переважно живе мовлення 
українців XVII століття, то не утопічною видається спроба 
сучасних мовознавців локалізувати рідний говір, а, можливо, 
й говірку І. Ужевича.

Найближче підійшов до вирішення цієї проблеми мовозна-
вець В. Німчук, який на основі аналізу передовсім фонетичних 
особливостейвисловлює думку, що Іван Ужевич — виходець із 
Полісся, а саме із Волині. (В. Мойсієнко)
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Домашнє завдання

77 Прочитайте. Визначте тип і стиль тексту. Доберіть до нього заголо
вок. Складіть план.

Пересопницьке Євангеліє — визначна рукописна пам’ятка 
староукраїнської літературної мови й мистецтва, переклад 
Євангелія так званою простою мовою, досить близькою до на-
родної. Рукопис зберігається в Національній бібліотеці Украї-
ни імені В. І. Вернадського.

Створення Пересопницького Євангелія розпочалося в Дво-
рецькому монастирі князів Жеславських у 1556–1557 рр., 
а завершилася робота над євангельськими текстами, складан-
ням й оправленням кодексу вже в Пересопницькому монастирі 
29 серпня 1561 р. 

Спочатку в Дворецькому монастирі було написане Єванге-
ліє від Матвія (1556–1557), потім Наука читання та розпоча-
те й доведене до арк. 155 зв. Євангеліє від Марка. У Пересоп-
ницькому монастирі було дописано Євангеліє від Марка, 
написані в 1561 р. Євангелія від Луки та Івана, післямова до 
пам’ятки та Місяцеслов.

У Пересопницькому монастирі після завершення написан-
ня євангельських текстів рукопис був складений в кодекс — 
обидві частини манускрипту з’єднали, перед кожним Єван-
гелієм вставили мініатюри євангелістів, блок книги зшили, 
обрізали і сформували в книгу, взяли в оправу. (Л. Дубровіна, 
Л. Гнатенко)

  Поясніть написання власних назв.
  Провідміняйте два числівники з тексту.
  Опрацюйте інтернетні джерела і  підготуйте презентацію з  теми 

«Пересопницьке Євангеліє  — визначна рукописна пам’ятка ста
роукраїнської літературної мови й мистецтва».

Перевірте себе

  Дайте відповіді на запитання.
— Назвіть види письма у стародавніх руко-

писах. Схарактеризуйте їх. Назвіть  приклади.
— Чим зумовлена зміна видів письма 

в українській рукописній традиції?

  Продовжте речення.
— Відтепер я знаю, що …
— Вивчення цієї теми …

§ 8  ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Ми цікаві світу зі своєю мовою, 
своєю культурою, своїми духов-
ними цінностями… Без своєї 
власної мови та культури ми 
просто нікому не цікаві.

В. Шкляр

Мініатюра з Пересопницького 
Євангелія
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78 Прочитайте уривок з роману Д. Свіфта «Мандри Лемюеля Гулівера» 
(переклад з англійської М. Іванова). У чому полягала суть мовних реформ, 
описаних у творі? 

Потім ми відвідали школу мовознавства, де троє професо-
рів працювали над удосконаленням рідної мови.

Перший проект пропонував спростити мову, замінивши ба-
гатоскладові слова односкладовими і скасувавши дієслова та 
дієприкметники, бо насправді всі мислимі речі — виключно 
іменники.

Другий передбачав цілковите знищення всіх слів загалом, 
що було б вельми корисно для здоров’я і зберегло б багато часу. 
Адже всім відомо, що кожне вимовлене слово деякою мірою 
псує легені і, таким чином, скорочує нам життя. Виходячи 
з того, що слова, по суті, означають речі, вчені вважали, що 
людям, замість говорити, зручніш було б носити з собою ті 
предмети, про які може бути мова.

І цей намір, безперечно, здійснили б, якби жінки не змо-
вилися з простими й неписьменними людьми і не пригрозили 
підняти повстання, якщо їм заборонять розмовляти таким спо-
собом, яким споконвіку балакало все жіноцтво.

А втім, багато найученіших людей пристали на те, щоб роз-
мовляти руками. 

  Які мовні реформи запропонували б ви?

Буду я  навчатись мови золотої

За свідченням мовознавців, на сучасному етапі спостерігаємо 
такі особливості розвитку української літературної мови:

— розширення суспільних функцій, сфер застосування, вхо
дження її в нові галузі знань, зокрема інформатику;

— збагачення української мови значною кількістю номінатив
них словосполучень, що відображають реалії економічного, полі
тичного та культурного життя сучасної України (альтернативні 
вибори, гілки влади, інформаційний простір, ринкові відносини);

— поява нових, активізація вживання та розширення значень 
раніше відомих слів (довкілля, підписант, перемовини);

— інтенсивне збагачення за рахунок запозичень української 
термінології: суспільнополітичної (імідж, консенсус, брифінг, елек-
торат, піар), бізнесової (реприватизація, логістика, інвестор, 
сертифікат), технічної (принтер, факс, вайфай, модем);

— переміщення певної частини спеціальної лексики до роз
ряду широковживаної, зокрема фінансовоекономічних термінів 
(аудитор, інфляція, менеджер, ліцензія, кредит), юридичнопра
вової лексики та фразеології (державотворення, законопроект, 
плюралізм), парламентськодипломатичної лексики (ротація, то-
лерантний, комюніке);

— установлення тісних контактів української мови з  різними 
мовами світу, посилення явищ інтернаціоналізації українського 
словотвору (автошоу, експрес-анкета, хіт-парад, гала-концерт, 
бізнес-леді). Проте надмірне використання іншомовної лексики 
засмічує українську мову, знижує її естетичні якості (брифінг — зу-

За свідченням мовознавців, на сучасному етапі спостерігаємо 
такі особливості розвитку української літературної мови:

— розширення суспільних функцій, сфер застосування, вхо
дження її в нові галузі знань, зокрема інформатику;

— збагачення української мови значною кількістю номінатив
них словосполучень, що відображають реалії економічного, полі
тичного та культурного життя сучасної України (альтернативні 
вибори, гілки влади, інформаційний простір, ринкові відносини);

— поява нових, активізація вживання та розширення значень 
раніше відомих слів (довкілля, підписант, перемовини);

— інтенсивне збагачення за рахунок запозичень української 
термінології: суспільнополітичної (імідж, консенсус, брифінг, елек-
торат, піар), бізнесової (реприватизація, логістика, інвестор, 
сертифікат), технічної (принтер, факс, вайфай, модем);

— переміщення певної частини спеціальної лексики до роз
ряду широковживаної, зокрема фінансовоекономічних термінів 
(аудитор, інфляція, менеджер, ліцензія, кредит), юридичнопра
вової лексики та фразеології (державотворення, законопроект, 
плюралізм), парламентськодипломатичної лексики (ротація, то-
лерантний, комюніке);

— установлення тісних контактів української мови з  різними 
мовами світу, посилення явищ інтернаціоналізації українського 
словотвору (автошоу, експрес-анкета, хіт-парад, гала-концерт, 
бізнес-леді). Проте надмірне використання іншомовної лексики 
засмічує українську мову, знижує її естетичні якості (брифінг — зу-
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стріч, дивіденд — прибуток, презентація — показ, ознайомлення, 
шоп — магазин);

— намагання вилучити зі словника української мови ті іншо
мовні слова, які стали її органічними елементами, і  замінити їх 
давніми або штучно створеними, особливо в  галузі технології та 
професійної лексики (аеродром — летовище, фотографія — світ-
лина, вертоліт — гвинтокрил);

— лібералізація норм української літературної мови, особли
во в галузі слововживання, вимови й правопису (кажу, люблю, гро-
шей, пересічний, читання, листопад, квартал, каталог);

— звільнення від нашарувань, умисної русифікації лексичної, 
граматичної системи та правопису української мови;

— зближення діалектів з українською літературною мовою;
— зростання зацікавленості громадян інших країн у вивченні 

української мови з метою навчатися, працювати в Україні чи навіть 
отримати українське громадянство.

Практикум

79 Ознайомтеся з порадами сучасного українського мовознавця Кате
рини Городенської. Про яке явище в ньому йдеться?

В українській мові досить помітні зміни, що віддзеркалю-
ють повернення до активного українського вжитку одиниць, 
донедавна кваліфікованих як застарілі чи діалектні, та ви-
лучення з української мови неорганічних для неї одиниць, 
нав’язаних їй під впливом інших мов, насамперед російської. 
Ці процеси потребують глибокого обмірковування і перекон-
ливого обґрунтування, послідовності в запровадженні нових 
рекомендацій.

Порівняно недавно в українському повсякденному вжитку 
з’явилося слово котедж на означення невеликого, переважно 
заміського, одноквартирного житлового будинку з ділянкою 
землі. Місцевість, забудовану такими будинками, називають 
котеджовим і котеджним містечком, комплексом або маси-
вом. Із двох однакових за значенням прикметників перевагу 
рекомендуємо надати котеджовий, тому що він милозвучні-
ший, адже в ньому суфікс -ов- усуває важкий для вимови збіг 
приголосний, характерний для котеджний. 

На українському телебаченні один видовищний проект 
змінює інший. Огляд-відбір талантів тепер полюбляють на-
зивати чужомовним словом, яке нерідко вимовляють, а то 
й пишуть неправильно, а саме: кастінг. Відповідно до пра-
вила «дев’ятки» в цьому чужомовному слові після т по-
трібно вживати и. Отже, замість непрозорого за значенням 
запозичення кастинг вживаймо рідне і зрозуміле всім слово 
огляд-відбір.

  Запишіть слова, з  правилами написання яких ви ознайомилися. 
Складіть із цими словами речення.

  Що треба робити для того, щоб ураховувати всі зміни в  україн
ській мові?

стріч, дивіденд — прибуток, презентація — показ, ознайомлення, 
шоп — магазин);

— намагання вилучити зі словника української мови ті іншо
мовні слова, які стали її органічними елементами, і  замінити їх 
давніми або штучно створеними, особливо в  галузі технології та 
професійної лексики (аеродром — летовище, фотографія — світ-
лина, вертоліт — гвинтокрил);

— лібералізація норм української літературної мови, особли
во в галузі слововживання, вимови й правопису (какак жу, лажу, ла юблю, гро-
шей, пересічний, читання, листопад, квартал, каталогалога );

— звільнення від нашарувань, умисної русифікації лексичної, 
граматичної системи та правопису української мови;

— зближення діалектів з українською літературною мовою;
— зростання зацікавленості громадян інших країн у вивченні 

української мови з метою навчатися, працювати в Україні чи навіть 
отримати українське громадянство.
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80 Складіть словосполучення, обираючи з дужок кращий варіант, і за
пишіть.

Екологічні (фактори, чинники), (мешканці, жителі) Києва, 
(чинна, діюча) постанова, (мапа, карта) Європи, (ряд, низка) 
правил, (у межах, у рамках) проекту, (суттєве, істотне) допо-
внення, (переговори, перемовини) в Мінську, (збори, зібрання) 
трудового колективу.

81 Доберіть українські відповідники до іншомовних слів. За потреби 
скористайтеся словником. 

Аплодисменти, басейн, біографія, фактор, бібліотека, фо-
тографія, процент, факел, горизонт, домінувати, своєчасність, 
фонтан, диференціювати, пролонгований, пріоритет, інтенсив-
ний, імідж, дайджест, шоп, інтенсивний, електорат, генерація, 
горизонт, лімітувати, аналогічний, публікувати, авангардний, 
імплементувати.

  З п’ятьма словами складіть речення. 

82 До поданих слів доберіть синоніми з довідки. Схарактеризуйте їх за 
вживаністю в сучасній українській мові.

Вивірка, ланіти, чоло, рамена, горнятко, робітня, хідник, 
накладанець, кебета, нестелепа, тужавий, абищиця, чвиря, 
бовваніти.

Довідка: білка, щоки, лоб, плечі, чашка, майстерня, тро-
туар, бутерброд, розум, незграбна людина, тугий, дрібниця, 
негода, мерехтіти.

СПІЛКУВАННЯ
83 Український мовознавець Тетяна Космеда висловлює думку, що «Су
часне вишукане мовлення проектується на вишукану мовну особистість, 
яку номінують “мовним гурманом”». Як ви вважаєте, чи існує мода на 
слова? Відповідь обґрунтуйте.

Домашнє завдання

84 Поміркуйте, за яким принципом згруповано слова. Поясніть значен
ня й написання поданих слів.

Легіт, жовтожар, лівиця, огрійливий, пішаниця, рінистий, 
хитавиця, непогідь, навскісник, ляповиця, гала5світа.

Топіар, тофу, тьютор, фета, форте, пауерліфтинг, мурал, 
меседж, логотип, лате, ергоно5мія, ду5плекс, декупа5ж, го5джі.

  Укладіть тлумачний словничок (10–15 слів) нових для вас слів.

Перевірте себе

  Дайте відповіді на запитання.

— Які особливості розвитку української 
мови на сучасному етапі?

— У чому виявляється встановлення тіс-
них контактів української мови з різними мо-
вами світу?

  Продовжте речення.

— Я навчилася (навчився) …
— Ці вміння потрібні мені для того, щоб …
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Тема 2. Мовленнєва ситуація. Мовленнєва тактика. Мовні  засоби мовленнєвої ситуації

МОВЛЕННєВЕ СПІЛКУВАННЯ.
СТИЛІСТИКА І  КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

ТЕМА 2. МОВЛЕННєВА СИТУАЦІЯ. МОВЛЕННєВА ТАКТИКА. МОВНІ  ЗАСОБИ 
МОВЛЕННєВОЇ СИТУАЦІЇ. ПРИЧИНИ КОМУНІКАТИВНИХ ПОМИЛОК

Спілкування з людьми спонукає 
до самоспостереження.

Ф. Кафка

Буду я  навчатись мови золотої

Учасники спілкування залежно від мети, намірів можуть ви
конувати безліч ролей: порадник, готовий допомогти, супермен, 
господар становища, жертва, контролер (усіх учить і  контролює), 
бунтівник, ловелас, «правильний», діловий, турботливий, терпели
вий, свідомий, простак і  т. ін. 

Мовленнєва тактика зумовлена намірами. Наприклад, у  ді
ловому спілкуванні виокремлюють такі мовленнєві тактики: рап
товість (використання невідомої слухачам інформації); провокація 
(на короткий час викликається реакція незгоди з  інформацією); 
посилання на авторитети (учених, діячів культури тощо); залу
чення елемента неформальності (розповідь про свої помилки і  їх 
наслідки); гумор (парадокси, жарт для створення невимушеної 
атмосфери); чорне опанування (співрозмовнику ставлять кілька 
таких запитань, щоб на жодне з них він не відповів).

Успішність чи неуспішність комунікації, її результат залежить 
від багатьох умов, насамперед, від комунікативної і  мовної ком
петентності учасників спілкування.

ПРИЧИНИ КОМУНІКАТИВНИХ НЕВДАЧ

Порушення підготовчих умов спілкування (неба
жання, неготовність адресанта почати спілкування)

— Ви хотіли говорити зі мною? — Ну, да! — 
Для чого? — Не знаю! (М. Хвильовий)

Недоречність або несвоєчасність спілкування — Про це ми поговоримо в іншому місці (в ін-
ший час).

Створення адресантом незбалансованого спілку
вання (неправильно ідентифікував адресата)

— Здрастуй, Толя! — Я не Толя.— А хто ж ти 
тоді? — Я Сергій.

розбіжність світоглядів Заходжу в Лондоні до крамниці. Продавець 
питає: «Чи можна вам допомогти?» — «Може, 
й можна» — кажу. Він не розуміє (В. Бурдик).

неврахування фізичного стану, ментальності, еру
диції, рівня обізнаності з конкретною ситуацією

— І потім він не чахне над здобиччю, як цар 
Кощій над золотом… — Тут не зрозумів… Який 
цар? — А це так, фольклор… (А. Кокотюха)

Створення адресантом дезорієнтованого комуніка
тивного акту через непослідовність, нелогічність, 
неправильно обраний жанр чи мовний зворот

— Сховай, козаче, свій тютюнець, бо не буде 
діла.— Як саме? — А так: дочку в хату загнав, 
а воза в клуню закотив.— Якого воза? Що це ви 
кажете? (С. Васильченко)

Учасники спілкування залежно від мети, намірів можуть ви
конувати безліч ролей: порадник, готовий допомогти, супермен, 
господар становища, жертва, контролер (усіх учить і  контролює), 
бунтівник, ловелас, «правильний», діловий, турботливий, терпели
вий, свідомий, простак і  т. ін. 

Мовленнєва тактика зумовлена намірами. Наприклад, у  ді
ловому спілкуванні виокремлюють такі мовленнєві тактики: рап
товість (використання невідомої слухачам інформації); провокація 
(на короткий час викликається реакція незгоди з  інформацією); 
посилання на авторитети (учених, діячів культури тощо); залу
чення елемента неформальності (розповідь про свої помилки і  їх 
наслідки); гумор (парадокси, жарт для створення невимушеної 
атмосфери); чорне опанування (співрозмовнику ставлять кілька 
таких запитань, щоб на жодне з них він не відповів).

Успішність чи неуспішність комунікації, її результат залежить 
від багатьох умов, насамперед, від комунікативної і  мовної ком
петентності учасників спілкування.

ПРИЧИНИ КОМУНІКАТИВНИХ НЕВДАЧ

Порушення підготовчих умов спілкування (неба
жання, неготовність адресанта почати спілкування)

— Ви хотіли говорити зі мною? — Ну, да! — 
Для чого? — Не знаю! (М. Хвильовий)Для чого? — Не знаю! (М. Хвильовий)Для чого? — Не знаю!

Недоречність або несвоєчасність спілкування — Про це ми поговоримо в іншому місці (Про це ми поговоримо в іншому місці (Про це ми поговоримо в іншому місці в ін-
ший час).

Створення адресантом незбалансованого спілку
вання (неправильно ідентифікував адресата)

— Здрастуй, Толя! — Я не Толя.— А хто ж ти 
тоді? — Я Сергій.

розбіжність світоглядів Заходжу в Лондоні до крамниці. Продавець 
питає: «Чи можна вам допомогти?» — «Може, 
й можна» — кажу. Він не розуміє (В. Бурдик).й можна» — кажу. Він не розуміє (В. Бурдик).й можна» — кажу. Він не розуміє

неврахування фізичного стану, ментальності, еру
диції, рівня обізнаності з конкретною ситуацією

— І потім він не чахне над здобиччю, як цар 
Кощій над золотом… — Тут не зрозумів… Який 
цар? — А це так, фольклор… (А. Кокотюха)

Створення адресантом дезорієнтованого комуніка
тивного акту через непослідовність, нелогічність, 
неправильно обраний жанр чи мовний зворот

— Сховай, козаче, свій тютюнець, бо не буде 
діла.— Як саме? — А так: дочку в хату загнав, 
а воза в клуню закотив.— Якого воза? Що це ви 
кажете? (С. Васильченко)кажете? (С. Васильченко)кажете?

Мовленнєва ситуація — це 
обставини, за яких відбуваєть
ся спілкування: місце, час, осо
бистість партнера (партнерів), 
соціальні ролі учасників.

Комунікативний намір — це 
рух до комунікативної мети: 
констатувати факт, поставити 
запитання, звернутися з про
ханням та ін.
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Причиною невдач у мовленнєвому спілкуванні може бути і сам 
адресат, якщо він не підготувався як слід до спілкування; надто 
заглиблений у  свої думки і  неуважно слухав адресанта; вбачає 
натяки або іронію там, де їх немає; уживає лексику, незрозумілу 
адресантові; порушує нормативні правила поведінки, нехтує ети
кетом спілкування. (За Ф. Бацевичем)

85 На вашу думку, яке поняття ширше: комунікація чи спілкування? 
Поміркуйте, як уникнути невдач у спілкуванні. Чи часто трапляються ко
мунікативні невдачі у вас особисто? Проаналізуйте і виявіть їх причини.

Буду я  навчатись мови золотої

Основні складники мовленнєвої ситуації

учасники мета і намір форма засоби місце й час

Умовно ситуацію спілкування можна схарактеризувати, відпо
відаючи на такі питання: хто? — кому? — для чого? — чому? — про 
що? — як? — де? — коли?

Усі ці компоненти не можна вважати сталими, бо на вибір їх 
впливають різні зовнішні й  внутрішні чинники. Зміна будьякого 
компонента зумовлює зміну мовленнєвої ролі учасників спілку
вання, вибір мовленнєвої тактики, мовних засобів, необхідних для 
досягнення мети і наміру спілкування.

86 Прочитайте тексти. Визначте компоненти мовленнєвої ситуації. Про
аналізуйте використані мовні засоби.

1. Двері розчинились, і увійшов Котляревський. Немолодий 
уже, з сивиною, але на диво стрункий, очі уважні, трохи стом-
лені, проте пильні, дивляться в саму душу.

Новиков хотів було познайомити Котляревського з Сергієм, 
але Сергій уже сам пішов майорові назустріч, майже підбіг до 
нього. І Котляревський простяг руку:

— Радий, сердечно радий бачити вас, Сергію Івановичу! — 
Голос у майора м’який, якийсь особливо теплий. «Так говори-
ти може добра людина»,— подумав Сергій і щиро потис про-
стягнуту руку.

— І я радий. Дуже радий, Іване Петровичу! Наслухався 
про вас багато, адже земляки ми з вами, одній землі присяга-
ли, однієї матері-вітчизни діти.

Котляревський озирнувся на Новикова, що стояв тут же, 
на Матвія і, ніби запрошуючи їх у свідки, сказав:

— Приємно чути. Виходить, правду мені казали… Іван 
Матвійович, наш Вольтер, може пишатися своїми синами. 
І ми з ним разом.  (Б. Левін)
2. — Зостанься! — мовив король, неабияк гордий з того, що 
в нього знайшовся підданець.— Зостанься, я призначу тебе мі-
ністром.

Причиною невдач у мовленнєвому спілкуванні може бути і сам 
адресат, якщо він не підготувався як слід до спілкування; надто 
заглиблений у  свої думки і  неуважно слухав адресанта; вбачає 
натяки або іронію там, де їх немає; уживає лексику, незрозумілу 
адресантові; порушує нормативні правила поведінки, нехтує ети
кетом спілкування. (За Ф. Бацевичем)

Основні складники мовленнєвої ситуації

учасники мета і намір форма засоби місце й час

Умовно ситуацію спілкування можна схарактеризувати, відпо
відаючи на такі питання: хто? — кому? — для чого? — чому? — про 
що? — як? — де? — коли?

Усі ці компоненти не можна вважати сталими, бо на вибір їх 
впливають різні зовнішні й  внутрішні чинники. Зміна будьякого 
компонента зумовлює зміну мовленнєвої ролі учасників спілку
вання, вибір мовленнєвої тактики, мовних засобів, необхідних для 
досягнення мети і наміру спілкування.
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— Міністром чого?
— Ну, міністром… міністром юстиції.
— Але ж тут нема кого судити.
— Хтозна,— мовив король.— Я ще не оглянув усього свого 

королівства. 
Принц нахилився і заглянув ще раз на той бік планети.
— О, я вже подивився! — вигукнув він.— Там більше нікого 

немає.
— То суди сам себе,— відказав король.— Це найважче. Себе 

судити набагато важче, ніж інших. Якщо ти зумієш правильно 
судити самого себе, то ти справді мудрий. (А. де Сент-Екзюпері)

87 Прочитайте. Від чого залежить зворотній зв’язок у  спілкуванні? 
уважність слухача? Назвіть причини нерозуміння повідомлення. 

СЛУХАННЯ І йОГО РОЛь У КОМУНІКАЦІЇ
Людина в повсякденному житті слухає більше ніж гово-

рить. Роль слухання у спілкуванні надзвичайно важлива, 
оскільки воно допомагає залагодити непорозуміння, сприяє 
співпраці, допомагає у прийнятті рішень, посилює впевненість 
людини в собі. Слухання — це цілеспрямована, організована 
діяльність людини в комунікації.

Елементами слухання є сприйняття слухом, уважність, ро-
зуміння, запам’ятовування.

Сприйняття слухом — це перший етап слухання, фізі-
ологічний процес: адресат виокремлює звуки мовлення, роз-
різнює їх, упізнає слова, речення, значення слів і повідомлень. 

Уважність — явище психологічне, відбір потрібних зву-
кових сигналів. Складовими уважності є мінімальний поріг 
сприйняття (все, що людина може фізично сприйняти), рівні 
зацікавленості та мотивації. Експериментально встановлено: 
чим нижчий рівень індивідуальної зацікавленості й мотивації 
учасників спілкування, тим нижчий їхній поріг сприйняття.

Розуміння (інтерпретація) — це надання особою почутим 
словам, повідомленням, текстам певних значень, смислів.

Інтерпретація повідомлень адресатом спирається на розу-
міння граматики, лексики, інших мовних елементів; розпізна-
вання і розуміння устремлінь, бажань мовця; орієнтація у ви-
словленні, жанрі мовлення, в контексті і ситуації спілкування.

Запам’ятовування — це процес зберігання інформації 
з метою пізнішого її використання. Запам’ятовування буває 
короткотривалим, коли запам’ятовуються в ході розмови 
попередні аргументи, цифри, факти, і довготривалим, яке 
сприяє збереженню в пам’яті важливих подій, вчинків.

За даними досліджень психологів, відразу після почутої 
інформації людина запам’ятовує лише 50 %, через вісім го-
дин — 35 %, за два місяці — заледве 25 %. Ці 25 % і назива-
ються осадовою інформацією.

Отже, сприйняття мовлення (слухання і розуміння) має ве-
лике значення для міжособистісного спілкування. (Ф.  Бацевич)

  Проведіть дослідження. Які типи слухання ви використовуєте 
протягом шкільного дня, якому з них надається перевага, чому?

Тема 2. Мовленнєва ситуація. Мовленнєва тактика. Мовні  засоби мовленнєвої ситуації
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88 Розгляньте схему. Змоделюйте й  опишіть усі можливі ситуації спіл
кування, під час яких мовці виконують такі мовленнєві ролі.

МОВЛЕННЄВІ РОЛІ МОВЦІВ

Схема спілкування Мета Мовленнєві ролі

Адресат і адресант  
(учасники розмови)

переконати утриматися 
від певних дій

Обидва і говорять,  
і слухають

Автор аудіотексту  
і адресант

змусити щось зробити Один говорить, 
 інший слухає

Автор написаного тексту 
і адресант

створити відповідний  
емоційний стан Один пише, інший читає

СПІЛКУВАННЯ
89 Прочитайте. Що  б ви порадили тим, хто припускається таких по
милок у спілкуванні?

Є три помилки в спілкуванні людей: перша — це бажан-
ня говорити перш, ніж потрібно; друга — сором’язливість, не 
говорити коли це потрібно; третя — говорити, не звертаючи 
уваги на вашого слухача (Конфуцій).

90 Визначте причини комунікативних невдач у прикладах з художньої 
літератури.
1. — Савонаролочко! — сказала вона [Майя], і в її голосі за-
тремтіла непевна нотка.— Скажи по правді: ти чув, що я зараз 
говорила, чи ні?

— По правді, Майо, я нічого не чув!
— Не чув? — мало не скрикнула вона, і на очах її появи-

лися сльозинки злості.
— Ну да, не чув!.. (М. Хвильовий)

2. Дядя Варфоломій хвилюється:
— Софістика! Софістика!
А Христина, що випадково зайшла сюди, каже:
— А ти б чого хотів?
— Як чого?
— Якого хвістика?
Христина — сива бабуся і мудрих слів не розуміє. (М. Хви-

льовий)

91 Визначте причини мовних помилок. Як вони впливають на процес 
і результат спілкування?
1. Шановна пані Ірино Олександрівно!
2. Зараз ми займаємося процесом підготовки мовного вечора.

Домашнє завдання
92 Виникають ситуації, коли ми через певні обставини опиняємося 
в  компанії незнайомих людей. І  необхідно познайомитися, встановити 
контакт зі співрозмовниками. Запишіть мовні одиниці, використання 
яких допоможе відшукати той «ключик», що відкриє вам інтереси, по
гляди, думки людини.
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СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МОВА 
ЯК ВИЩА ФОРМА ІСНУВАННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ МОВИ

§ 9 ФОРМИ ІСНУВАННЯ МОВИ

Через мову проявляється ха-
рактер особи, її ставлення до 
об’єкта. Власне мовне середо-
вище й формує людину, яка 
через Слово стверджується.

П. Мовчан

Буду я  навчатись мови золотої

Мова  — складне суспільне явище. Вона є найважливішим за
собом людського спілкування та об’єднання людей в спільноту; за
собом самоідентифікації й вираження ментальності нації (етносу); 
засобом формування й  розвитку думки, здійснення пізнавальної 
діяльності, реалізації духовної культури народу.

Національна мова  — засіб спілкування нації та засіб її са
моідентифікації серед інших націй. Вона консолідує народ, через 
неї зберігаються й  передаються наступним поколінням культур
ноісторичні традиції, засвоюється загальнолюдський досвід. 
Національна мова  — загальнонародна. У  просторі і  в часі вона 
пов’язується з  існуванням територіальних діалектів, просторіччя, 
професійних різновидів мови, жаргонів, арго та з функціями вищої 
форми національної мови — літературної мови.

Літературна мова  — унормована, стандартна, правильна 
з  погляду усталених кодифікованих норм форма національної 
мови, що обслуговує культурноосвітні потреби суспільства, ви
користовується у  сферах державного управління, засобах масо
вої інформації, науці, художній культурі та літературі. (Короткий 
тлумачний словник лінгвістичних термінів)

Лексична система української мови включає загальновживані 
слова (сніг, держава, сто, рука, осінь, шапка, солодкий, щука, кінь, 
жінка, родина, мати тощо) і слова обмеженого вжитку — діалект
ну лексику, терміни, професіоналізми, жаргонізми,  арготизми.

Діалектизми (від грец. dialektus — наріччя) у своїй основі є засо
бом усного спілкування людей певної території. Українська мова має 
три наріччя  — північне, південнозахідне і  південносхідне, які різ
няться між собою, а також від літературної норми фонетичними, гра
матичними і лексичними ознаками (когут, вуйна, ґазда, плай тощо).

Мова  — складне суспільне явище. Вона є найважливішим за
собом людського спілкування та об’єднання людей в спільноту; за
собом самоідентифікації й вираження ментальності нації (етносу); 
засобом формування й  розвитку думки, здійснення пізнавальної 
діяльності, реалізації духовної культури народу.

Національна мова  — засіб спілкування нації та засіб її са
моідентифікації серед інших націй. Вона консолідує народ, через 
неї зберігаються й  передаються наступним поколінням культур
ноісторичні традиції, засвоюється загальнолюдський досвід. 
Національна мова  — загальнонародна. У  просторі і  в часі вона 
пов’язується з  існуванням територіальних діалектів, просторіччя, 
професійних різновидів мови, жаргонів, арго та з функціями вищої 
форми національної мови — літературної мови.

Літературна мова  — унормована, стандартна, правильна 
з  погляду усталених кодифікованих норм форма національної 
мови, що обслуговує культурноосвітні потреби суспільства, ви
користовується у  сферах державного управління, засобах масо
вої інформації, науці, художній культурі та літературі. (Короткий 
тлумачний словник лінгвістичних термінів)

Лексична система української мови включає загальновживані 
слова (сніг, держава, сто, рука, осінь, шапка, солодкий, щука, кінь, 
жінка, родина, мати тощо) і слова обмеженого вжитку — діалектслова обмеженого вжитку — діалектслова обмеженого вжитку
ну лексику, терміни, професіоналізми, жаргонізми,  арготизми.

Діалектизми (від грец. dialektus — наріччя) у своїй основі є засо
бом усного спілкування людей певної території. Українська мова має 
три наріччя  — північне, південнозахідне і  південносхідне, які різ
няться між собою, а також від літературної норми фонетичними, гра
матичними і лексичними ознаками (когут, вуйна, ґазда, плай тощо).
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Професіоналізми  — назви професійних понять: хронічний, 
операбельний, закулісний, бутафорський, комедіант.

жаргонізми  — слова, що вживаються групою людей, 
об’єднаних спільними інтересами, звичками, родом занять (санти-
менти  — завищені почуття, променад  — прогулянка, кльовий  — 
гарний, моцик — мотоцикл). 

Арготизми — слова, які зазнали навмисних змін: вставлялися 
склади, додавалися або замінювалися окремі звуки (шивар — то
вар, стибрити — вкрасти).

Просторічна лексика — слова, що вживаються у розмовному 
та художньому мовленні як стилістичний засіб надання грубуватої, 
зневажливої характеристики (забрьоха, роззява, бовдур).

Практикум

93 Прочитайте тексти. Визначте, слова якої форми мови (літературної 
чи діалектної) переважають у текстах. Яку роль вони відіграють у творі?

1. Дорогий Дмитре, ну от тобі уже й сімнадцять…
Бери від кожної пори свого життя те, що воно пропонує 

тобі. Вимагати од часу не мудро і не гідно. Але і не пливи за 
течією. Тобто, вибравши тверді орієнтири, що таке добро і що 
зло, виростай у їхньому полі, аби по ньому все тобі скриста-
лізувалося… Ідеал є один — добра і справедливості, чесності 
й любові. Іншого, мабуть, немає. Ще додам — ідеал краси. 
 (З листа Василя Стуса до сина)
2. …Правдивий галицький цвібак — це просто…

— Бісквіт? — уточнює учениця.
— По-нашому — цвібак,— відповідає пані Стася.— Нам 

потрібні дві прозорі посудини, от, скажімо, ці дві склянки.
Кароліна уважно спостерігає за діями сусідки.
— Вибиваєш у склянку стільки яєць, зі скількох пекти-

меш цвібак. Скажімо, з трьох, так? Вибиваємо в склянку, ста-
вимо другу, порожню, поруч, бачиш? І насипаємо цукру на 
той самий рівень — дивись сюди — рівно стільки ж. Було б 
десять яєць — стояло б поруч по літровому слоїку. Розумієш 
 принцип? (Г. Вдовиченко)

94 Знайдіть діалектизми в реченнях із роману М. Матіос «Солодка Да
руся». З’ясуйте їх значення. Де можливо, доберіть синоніми із загально
народної мови. З  якою метою авторка використовує у  своїх творах діа
лектну лексику?

1. Ніхто не знав, та й не допитував ніколи Іванового пріз-
вища, лише відколи світ та сонце люди і діти в Черемошнім 
призвішкувалися йому Цвичком, бо дуже любив Іван збирати 
по довколишніх селах залізяччя, а найбільше — цвяхи, по-
тутешньому «цвики», з яких згодом робив дримби і продавав їх 
чи то в Кутах, чи в Косові на базарі. 2. Хай тато краще питає, 
чого її так довго не було, ніж має кривитися, що донька ходить, 
як фіра без дишла. 3. І притулились Михайло з Матронкою одне 
до одного так близько, що навіть через грубі їхні сардаки було 
чути прискорене биття сердець. 4. Вуйко Василь — материн брат 

Професіоналізми  — назви професійних понять: хронічний,
операбельний, закулісний, бутафорський, комедіант.

жаргонізми  — слова, що вживаються групою людей, 
об’єднаних спільними інтересами, звичками, родом занять (санти-
менти  — завищені почуття, променад  — прогулянка, кльовий  — 
гарний, моцик — мотоцикл). 

Арготизми — слова, які зазнали навмисних змін: вставлялися 
склади, додавалися або замінювалися окремі звуки (шивар — то
вар, стибрити — вкрасти).

Просторічна лексика — слова, що вживаються у розмовному 
та художньому мовленні як стилістичний засіб надання грубуватої, 
зневажливої характеристики (забрьоха, роззява, бовдур).
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у третьому — дивився на Михайла і співчутливо, і сердито вод-
ночас: він добре розумів, яка біда наздогнала його свояка, але не 
розумів, якої помочі просить у старого ґазди, що тримає в Бозні 
полонину.

95 Дайте стилістичну оцінку жаргонізмам, використаним у творах Іре
ни Карпи.

1. Її стара вінда5 полетіла геть разом з усіма документами 
та необхідними файлами. 2. Геймерство — це взагалі хворо-
ба. Геймер — важко хвора людина, вилікувати яку майже не-
можливо. 3. Вона швиденько злила йому два фільми і пішла 
тусити. 4. Включила асю, і перед очами замерехтіло близько 
20 непрочитаних повідомлень.

96 Відредагуйте речення.

1. На прохання вчительки я написав свою автобіографію. 
2. Я вибачаюся за запізнення. 3. Не дивлячись на несприят-
ливі погодні умови, експедиція продовжувала рухатись вверх 
по ріці. 4. Висловлюючи своє відношення до подій у країні на 
протязі року, він наголосив на тому, що вже давно наступив 
час приймати міри в налагодженні усіх галузей виробництва. 

СПІЛКУВАННЯ
97 Прочитайте висловлення Василя Трубая, надруковане в газеті «Сло
во Просвіти». Чи погоджуєтеся ви з  думкою автора? Відповідь обґрун
туйте.

Мову не можна прокип’ятити і тримати законсервованою 
в трилітровій банці. Вона там скисне. Мова — ріка, вона тече, 
куди їй заманеться, а якщо на її шляху споруджують греблі, 
знищують джерела чи намагаються спрямувати в інше русло, 
вона або затхнеться в болоті, або ж прорве ті греблі.

Домашнє завдання 

98 Укладіть короткий тлумачний словник професіоналізмів філолога 
(10–15 слів).

Перевірте себе

  Дайте відповіді на запитання.
— Що таке літературна мова?
— Що таке просторіччя?
— Яка лексика належить до діалектної?
— Що таке професіоналізми?
— Чи є комунікативно доцільним ужи-

вання жаргону?

— Чи можна говорити про вічне, про ви-
соке, використовуючи арго?

  Продовжте речення.
— Я навчилася (навчився) …
— Ці вміння потрібні мені для того, щоб …
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§ 10 
ПИСЕМНА І  УСНА ФОРМИ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

Мова — одна з основних ознак нації. Мова — 
фундамент культури. Рідна мова — найдорож-
чий скарб народу. Рідна мова — підвалина інте-
лекту, рідна мова — основа патріотизму. Рідну 
мову повинна берегти, розвивати кожна людина.

О. Тихий

99 Прочитайте. Про які форми мови йдеться? 
1. Читаючи авторів, які добре пишуть, звикаєш гарно го-

ворити (Вольтер). 2. Одного неточного, невдало сказаного або 
хоча б погано вимовленого слова іноді досить, щоб зіпсувати 
все враження (А. Міцкевич). 3. Для одного народу — одна лі-
тературна мова й вимова, один правопис! Це цемент соборності 
нації! (І. Огієнко)

  Які вимоги висуває суспільство до усного й писемного мовлення?

Буду я  навчатись мови золотої

Літературна мова  — це мова, оброблена майстрами слова, 
вченими, письменниками. Від діалектної мови вона відрізняється 
тим, що має певні кодифіковані (зафіксовані у словниках і підруч
никах) норми щодо вимови, слововживання, граматичних форм, 
яких повинні дотримуватися мовці. Це своєрідний взірець, еталон 
правильного користування мовою. Літературна мова існує в усній 
та писемній формах і характеризується стилістичним розмаїттям.

Усна форма літературної мови обслуговує переважно поточні 
потреби спілкування людей, безпосередньо пов’язаних між собою. 
Усне мовлення сприймається органами слуху. За походженням це 
первинна форма існування мови. Усне мовлення спонтанне, але 
більш виразне в емоційному відношенні, супроводжується інтона
цією, жестами, мімікою. Воно переважно діалогічне: бесіда, виступ, 
дискусія тощо.

Писемна форма літературної мови  — це мовлення, зафіксо
ване на якомусь матеріалі за допомогою певних графічних зна
ків, що позначають звукові одиниці мовлення і  сприймаються 
органами зору. Це вторинна форма існування мови. Писемна 
форма літературної мови обслуговує потреби народу в  галузі на
уки, культури, політики, господарства і  права. Писемне мовлення 
монологічне, слова добираються з урахуванням літературної тра
диції, широко вживаються книжна, абстрактна лексика, терміни.

Практикум

100 Прочитайте. Перекажіть тексти, доповнивши відомостями про за
сновників української літературної мови, прочитайте напам’ять уривки 
з  їхніх творів.
1. І. Котляревський з’явився на літературній ниві тоді, коли 
українській культурі загрожувало цілковите знищення, а іс-
нування самої мови заперечувалося. 

Літературна мова  — це мова, оброблена майстрами слова, 
вченими, письменниками. Від діалектної мови вона відрізняється 
тим, що має певні кодифіковані (зафіксовані у словниках і підруч
никах) норми щодо вимови, слововживання, граматичних форм, 
яких повинні дотримуватися мовці. Це своєрідний взірець, еталон 
правильного користування мовою. Літературна мова існує в усній 
та писемній формах і характеризується стилістичним розмаїттям.

Усна форма літературної мови обслуговує переважно поточні 
потреби спілкування людей, безпосередньо пов’язаних між собою. 
Усне мовлення сприймається органами слуху. За походженням це 
первинна форма існування мови. Усне мовлення спонтанне, але 
більш виразне в емоційному відношенні, супроводжується інтона
цією, жестами, мімікою. Воно переважно діалогічне: бесіда, виступ, 
дискусія тощо.

Писемна форма літературної мови  — це мовлення, зафіксо
ване на якомусь матеріалі за допомогою певних графічних зна
ків, що позначають звукові одиниці мовлення і  сприймаються 
органами зору. Це вторинна форма існування мови. Писемна 
форма літературної мови обслуговує потреби народу в  галузі на
уки, культури, політики, господарства і  права. Писемне мовлення 
монологічне, слова добираються з урахуванням літературної тра
диції, широко вживаються книжна, абстрактна лексика, терміни.
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§ 10 Писемна і усна форми літературної мови

Іван Петрович вважав, що правдиво й повно виразити душу 
народу, зобразити його життя і побут можна тільки засобами 
національної мови. Під його пером українське слово зазнало 
першої літературної обробки. Тарас Шевченко назвав Котля-
ревського батьком нового українського письменства і пророку-
вав безсмертя його творчості: «Будеш, батьку, панувати, поки 
живуть люди…» (З підручника)
2. І. Котляревський, Г. Квітка-Основ’яненко, П. Гулак-Арте-
мовський, Є. Гребінка, поети-романтики багато зробили для 
становлення української літературної мови на народно-наці-
ональній основі. Тарас Шевченко успадкував їхні надбання. 
Поет звертався до різних джерел рідної мови. У літературну 
мову він увів багато раніше не вживаних слів з уснопоетичних 
творів та розмовно-побутової мови. Широко використовував 
церковнослов’янізми, не цурався іншомов них слів, створював 
сам нові слова (широкополі (лани), ревучий (Дніпро), худорослі 
(воїни) тощо).

Удосконалював Шевченко і синтаксичний лад української 
мови: спростив будову речень, наблизив їх за структурою до 
народнопоетичних та розмовних конструкцій. Звучання тек-
стів стало мелодійним, злагодженим.

Збагачуючи й удосконалюючи українську літературну мо-
ву, Кобзар підніс її до рівня розвинених літературних мов сві-
ту, відкрив нові шляхи і способи подальшого розвитку. Ось 
чому Тарас Шевченко вважається основоположником, творцем 
української літературної мови. (З підручника)

101 Прочитайте притчу. На її прикладі поясніть особливості усного 
й писемного мовлення.

Якось п’ять сліпців вирішили дізнатися, що таке слон. 
Вони багато разів чули про цю тварину, але ніколи її не бачи-
ли. Ось підійшли сліпці до слона. Перший торкнувся хобота 
тварини, другий — хвоста. Третій тримав слона за вухо. Чет-
вертий обхопив ногу. П’ятий притулився до нього.

І ось сліпці почали обмінюватися враженнями про слона. 
Перший сказав, що він дуже схожий на змію. Другий катего-
рично не погодився і сказав, що слон — це довгий шнур. Третій 
говорив, що слон схожий на великий лист паперу, четвертий — 
що він як стовбур могутнього дерева, а п’ятий стверджував, що 
слон — це велика стіна. Сліпці посварилися. Кожний із них став 
«спеціалістом» тієї або тієї частини тіла слона, тому не міг при-
пустити, що існує щось таке, чого він не знає. Позиція кожного 
була визначена лише його особистісним досвідом.

102 Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок. Визначте тип 
і стиль мовлення. Випишіть ключові слова кожного абзацу. Про який вид 
мовлення йдеться в тексті? Що допомогло порозумітися?

Це трапилося на одному з іспанських пляжів. Народу було 
багато, стояла спека. Було чутно лемент дітей, схожий на ле-
мент чайок. Але на цьому пляжі не було чайок. Ніна Семенівна 
повернулася до сонця іншим боком, розплющила очі й побачи-
ла, що дітей поруч немає!
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Вона підхопилася. Десять хвилин тому Катруся й Антон 
грали поруч із водою. Жінка охопила поглядом берег. Ну зви-
чайно, з ними все в порядку… Адже Катрусі вже 6, а Антоно-
ві 8 років. Подивилася знову. Її охопила паніка: де ж діти?! 
Що ж скаже їхня матуся: тітка загубила племінників!

За десять хвилин вона була в поліції: маленький словничок 
і кілька розпачливих жестів допомогли їй дістатися. Але дітей 
там не було… 

Іспанський поліцейський, що намагався допомогти їй, був 
галантний, але не говорив ні українською, ні англійською. 
Ніна Семенівна спробувала щось сказати іспанською, але без-
успішно. Треба було щось робити.

Ніна Семенівна подивилася поліцейському в очі й зробила 
глибокий вдих. Вона показала рукою зріст Катрусі від підлоги. 
Потім вона знизала плечима й показала схвильованість. Полі-
цейський подивився на неї, а потім указав на стіну. Там висіла 
фотографія дитини… (З газети)

Спілкування
103 Як ви розумієте слова Сократа: «Заговори, щоб я тебе побачив»?

Домашнє завдання

104 Проведіть лінгвістичне дослідження. Порівняйте лексику народ-
ної пісні XVIII ст. і  сучасного вірша. Які фонетичні й  морфологічні риси 
характерні для сучасної літературної мови? Зробіть висновок на основі 
порівняльного аналізу.

1. Закувала зозуленька 
У садочку,  
Похиливши головоньку 
Йкь листочку:  
Ой не буде садь зимою 
Зеленьти,  
Только буде зь-подь сніжечку 
Листъ чорньти!  
А Зе буде да літечко 
Да й тепленьке,  
Такь и буде садовинка 
Да й рясненька!

(Нар. пісня)

2. Зеленим голосом сади зовуть зозулю,  
Зелений борщ збігає на плиту,  
Розплющив вітер очі на цибулю,  
Картопля дивиться у землю золоту.  
Початку золотий! Наш провесню повернень! 
Я думаю передчуттям весни,  
Передчуттям очей щасливих.  
Вони — це я. А я — то є вони.

(М. Вінграновський)

перевірте себе

  Дайте відповіді на запитання.
— У яких двох формах відбувається спіл-

кування?
— Як взаємодіють ці дві форми?
— Де застосовується усне мовлення?
— Які допоміжні засоби передачі думки 

використовуються в усному мовленні?

— Що таке писемне мовлення?
— Чому не всю інформацію можна пере-

вати усно?

  Продовжте речення.
— Я навчилася (навчився) …
— Ці вміння потрібні мені для того, щоб …


