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УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 10-МУ КЛАСІ ШКОЛИ ПРОФІЛЬНОГО РІВНЯ 
 

У цій статті визначено лінгвометодичні засади вивчення розмовного мовлення (стилю) на уроках української мови в 10-му 

класі школи профільного рівня. Системно викладено й осмислено з погляду методики навчання стилістики української мови 

мовознавчий матеріал про розмовне мовлення (стиль), сфери його використання, призначення, основні ознаки; фонетичні, 

інтонаційні, лексичні, морфологічні, синтаксичні особливості розмовного мовлення (стилю); його жанри, – відповідно до 

змісту навчального матеріалу (мовленнєва (комунікативна) змістова лінія) та очікуваних результатів навчально-

пізнавальної діяльності учнів (згідно з програмою з української мови для профільного навчання учнів 10 – 11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів (філологічний напрям, профіль – українська філологія)). 
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Постановка проблеми. Формування 

стилістичної компетентності учнів старшої 

школи профільного рівня передбачає вивчення 

ними зокрема й розмовного мовлення (стилю). 

Відповідно до змісту навчального матеріалу 

(мовленнєва (комунікативна) змістова лінія) 

програми з української мови для профільного 

навчання учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів (філологічний напрям, профіль – 

українська філологія), у 10 класі передбачено 

вивчення зокрема й розмовного стилю, сфери 

його використання, призначення, основних 

ознак; фонетичних, інтонаційних, лексичних, 

морфологічних, синтаксичних особливостей 

розмовного мовлення; його жанрів [6, с. 54] 

(при цьому очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів після вивчення 

ними теми “Розмовний стиль”, на відміну від 

очікуваних результатів навчально-пізнавальної 

діяльності учнів після вивчення ними 

наукового стилю, сформульовано нечітко). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
свідчить про відсутність таких із питання 

вивчення розмовного мовлення (стилю) на 

уроках української мови в 10-му класі школи 

профільного рівня. 

Мета статті. Метою цієї роботи є визначення 

лінгвометодичних засад вивчення розмовного 

мовлення (стилю) на уроках української мови в 

10-му класі школи профільного рівня – осмис-

лений із погляду методики навчання стилістики 

української мови системний виклад мовознав-

чого матеріалу з теми “Розмовний стиль”. 

Основні результати дослідження. За сло-

вами Г. Городиловської, “більшість дослідни-

ків надають перевагу термінові “розмовне мов-

лення” перед терміном “розмовний стиль” – І. 

Білодід, М. Жовтобрюх, В. Костомаров, О. 

Сиротиніна, Н. Шведова, О. Земська, П. Дудик” 

[2], однак у зазначеній програмі ці терміни вжи-

вають поруч. В енциклопедії “Українська 

мова” переважно вживають термін “розмовна 

мова” [5, с. 583-584]. У цій статті надаватимемо 

перевагу термінові “розмовне мовлення”. 

Щоденне неофіційне спілкування [5, с. 583], 

на нашу думку, – сфера використання 

розмовного мовлення (стилю). 

За словами Г. Городиловської, більшість дос-

лідників поділяють розмовне мовлення (стиль) 

на два підстилі: розмовно-побутовий і розмовно-

офіційний [2], а на думку О. Проценко, “розмов-

ний стиль представлено суто розмовним (побуто-

вим), розмовно-діловим (виробничим), розмов-

но-художнім (невимушене спілкування творчої 

мовної особистості), розмовно-публіцистичним 

(ток-шоу, бесіда як жанр журналістики, інтернет-

форум) і розмовно-науковим (невимушене спіл-

кування в науковій сфері) підстилями” [4, с. 272]. 

Розмовне мовлення (стиль) “обслуговує” 

всіх громадян суспільства, усі верстви 

українського етносу в їхніх щоденних 

життєвих потребах [3, с. 292] – у цьому, на 

нашу думку, полягає його призначення. 

Розмовне мовлення має дві суттєві риси, 

якими зумовлено більшість його ознак. Перша 

з них – воно з’явилось в усній формі й 

намагається її зберегти, хоча нині поширюється 

і в писемній (епістолярії, художні твори). Друга 

– розмовне мовлення має дуже широку сферу. 

Воно настільки об’ємне, що, здається, не має 

стримувальних норм, насправді ж вони просто 

дуже широкі [3, с. 291]. 
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Розмовному мовленню властиві наддіалектні, 

загальнонаціональні ознаки, і водночас воно має 

регіональні особливості [5, с. 583]. 

Усна форма розмовного мовлення позначилась 

на мовних одиницях усіх рівнів: вимові звуків і 

звукосполучень, лексиці, словотворі, морфологіч-

них формах, синтаксичних структурах, будові 

тексту [3, с. 291-292]. 

Дослідження фонетичних процесів в усній 

літературній мові (праці 60-х – 80-х рр. ХХ ст.) 

спрямовувалось передусім, за словами С. 

Бибик, на тенденції сучасної української 

орфоепії, наголошування слів, частотності 

фонем в українській усній літературній мові, 

процеси нівеляції фонетичних діалектизмів під 

впливом літературних орфоепічних норм [1]. 

Інтонаційні особливості розмовного 

мовлення полягають у тому, що для нього є 

характерним експресивне інтонування фрази 

[5, с. 583]. У вимові для емотивної чи вольової 

експресії використовують різні види інтонації, 

модуляцій голосу, емфатичне розтягування 

звука, розрив слова на склади, обриви слів, різкі 

зниження чи підвищення тону [3, с. 292]. 

Лексичні особливості розмовного мовлення 

полягають у тому, що для нього є характерним 

уживання розмовної лексики та фразеології [5, 

с. 583]. Але в розмовному мовленні 

використовують не лише розмовну лексику, а й 

стилістично нейтральні слова [5, с. 583]. 

Розмовна лексика має в літературній мові 

стилістично нейтральні відповідники [5, с. 583]. 

За словами С. Єрмоленко, розмовна лексика 

– це слова розмовної мови (розмовного мовлен-

ня (стилю)), які протиставляють стилістично 

нейтральній і книжній лексиці літературної мо-

ви їхнім емоційно-експресивним забарвленням і 

функційно-стильовим навантаженням (у значен-

ні слова, вислову, конструкції розмовного мов-

лення вживають також термін “колоквіалізм”) 

[5, с. 582]. 

Оскільки розмовне мовлення “обслуговує” 

всіх громадян суспільства, усі верстви 

українського етносу в їхніх щоденних 

життєвих потребах, то воно має надзвичайно 

розгалужену, багату лексику. З-поміж інших 

стилів розмовне мовлення виділяє те, що в 

ньому широко представлено лексику оцінної, 

емоційної, вольової конотації й особливо – 

лексику зниженої конотації (просторічної, 

фамільярної, вульгарної, інвективної), чого не 

дозволяє собі жодний інший стиль [3, с. 292]. 

Розмовність охоплює широку гаму 

стильових і емоційних оцінок у невимушеному, 

переважно побутовому спілкуванні. На 

розмовній лексиці позначається безпосередній 

вияв почуттів мовця [5, с. 582]. 

Типові для розмовної мови слова – 

характеристики людей. Для вираження 

позитивної або негативної оцінної 

характеристики осіб уживають лексеми, що 

мають переносне значення [5, с. 583]. 

Колорит розмовності притаманний назвам, 

які властиві територіальним і соціальним 

діалектам, але набули поширення в усному 

різновиді літературної мови [5, с. 582]. 

Склад розмовної лексики рухливий, що зу-

мовлено взаємодією форм існування націона-

льної мови в різні періоди її історичного роз-

витку. Джерела розмовної лексики – усна побу-

това мова, просторіччя, діалекти, мова фольк-

лору, жаргони тощо. Розмовного значення на-

бувають і книжні за походженням, запозичені 

слова, які вживають у переносному значенні [5, с. 582]. 

Ступінь кодифікованості розмовної лексики 

відбивають відповідні ремарки в 

загальномовних словниках [5, с. 582]. 

Розмовна лексика має типові словотвірні 

ознаки, наприклад: суфікси -ій, -уга, -юка, -ака 

в назвах осіб, суфікс -к(а) в назвах осіб жіночої 

статі за родом занять, суфікс -их(а) – за родом 

занять їхніх чоловіків, суфікс -к(а) в ім. назвах, 

утворених у результаті стягнення відповідних 

словосполучень, суфікс -ищ(е) зі збільшу-

вально-оцінним значенням, префікс попо- в 

дієсловах та ін. Вона об’єднує слова, що 

входять до загальномовного словника, не 

порушуючи літературних норм [5, с. 582-583]. 

Розмовна лексика інтенсивніше, ніж 

граматичні розмовні форми, проникає в інші 

стилі, особливо в художній, зберігаючи за 

собою стилістичне забарвлення розмовності [3, 

с. 293]. Різні групи розмовної лексики активно 

використовують у мові художньої літератури. 

Проте в сучасній художній літературі типи 

розмовних слів змінились, у ролі їх найчастіше 

використовують індивідуальні новотвори, 

запозичення, трансформації книжних, 

термінологічних слів [5, с. 583]. 

Розмовне мовлення розглядають як важли-

вий засіб створення національно-мовного коло-

риту в оригінальній і перекладній літературі. 

Розмовне мовлення використовують як стиліс-

тичний прийом відтворення живомовних 
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структур у художніх текстах. Послуговуючись 

розмовними засобами, письменники відтворю-

ють територіальні говіркові особливості наці-

ональної мови, за якими читач упізнає край, по-

бут, звичаї, час описуваних подій [5, с. 583-584]. 

Міра використання розмовних засобів у 

загальновживаній літературній мові, зближення 

розмовного й художнього та іншого функційних 

стилів залежать і від екстралінгвальних 

чинників, і від власне лінгвальних явищ, які 

спричинюють стильову різноманітність 

літературної мови, утверджують її роль у 

духовній культурі нації [5, с. 584]. 

Стилістика та риторика використовують 

розмовне мовлення як тло, на якому вибудову-

ють високі, офіційні, урочисті промови, а також 

окремі елементи цього мовлення як засоби 

досягнення ефекту фамільярності [3, с. 294]. 

Розмовний відтінок пейоративного забарв-

лення мають складні іменники з дієслівним 

компонентом у формі наказового способу та 

дієслівним коренем у ролі другого компонента. 

Такий самий розмовний характер мають і назви 

жіночого роду з суфіксом -к-. Серед прикмет-

ників народнорозмовну конотацію мають утво-

рення з суфіксами інтенсивної якості та згрубі-

лості -уч-/-юч-/, -ач-/-яч-/, -ущ-/-ющ-/, -ащ-/-ящ-

/, -аст-/-яст-/. У системі дієслівних форм 

виділяють кілька таких, що мають розмовну 

конотацію: це дієслова з суфіксом -ону-; відви-

гукові дієслова з суфіксом -ка-; інфінітивні 

форми на -ть; дієслова тривалої чи багатократ-

ної дії з префіксом попо- [3, с. 292-293]. 

Характерною рисою розмовного мовлення є 

продуктивність гетерономінативації (багатона-

зивання, різноназивання). У живій розмові та й 

у її художніх фіксаціях та сама особа часто має 

багато назв, які мотивовані різними родинними 

стосунками, фізичними та моральними 

ознаками, звичками, суспільним становищем 

тощо [3, с. 293]. 

Розмовні слова, зокрема іменники та 

прикметники, можуть мати формальні 

показники розмовності – суфікси та префікси, 

поєднуючи в собі розмовність лексичної та 

словотвірної семантики. До таких афіксованих 

одиниць розмовності належать віддієслівні 

іменники жіночого роду з суфіксом -к-; 

відтінок розмовності мають і віддієслівні 

іменники жіночого роду з суфіксами -н-, -еч-, -

анин- на означення інтенсивності та 

розтягненості дії, процесу, явища; розмовний 

відтінок переважно негативного забарвлення 

мають і збірні іменники з суфіксами -н-, -в-, -

от-; серед іменників – назв осіб за професією, 

родом занять і розмовно-просторічним характером 

відзначають іменники жіночого роду з 

суфіксами -ш-, -их-; відтінок розмовності завжди 

мають і суфіксальні іменники, що є назвами осіб 

за якимись характерними особистими рисами та 

зовнішніми ознаками [3, с. 293-294]. 

Синтаксичні особливості розмовного мов-

лення полягають у тому, що для нього є харак-

терними переважно короткі, прості синтаксич-

ні конструкції. Поширені також звороти, син-

таксичні конструкції, що передають безпо-

середню реакцію співрозмовника – прохання, 

здивування, схвалення, заперечення, відмову 

щось зробити, незадоволення, радість тощо [5, с. 583]. 

Для синтаксису розмовного мовлення харак-

терні однослівні, неповні, еліптичні речення, 

повтори дієслів-присудків як засобу досягнен-

ня експресії; використання згорнених, конден-

сованих висловів, які заступають цілі речення, 

зокрема у відповідях на запитання. Часом те, 

що з погляду писемної практики сприймається 

як алогізм, порушення синтаксичних правил, у 

ситуації усно-розмовного спілкування 

виявляється семантично достатнім [5, с. 583]. 

Стилістично виразними виявляються типові для 

розмовного мовлення конструкції зі службовими 

словами воно, його, собі, щось [5, с. 583]. 

У розмовному мовленні широко послугову-

ються художніми засобами – тропами та фігу-

рами, проте надають перевагу лише окремим. 

Немає в ньому широких періодів, полісиндето-

нів, нарочитих повторів, але активно викорис-

товують епітети та метафори, порівняння, 

метонімію та синекдоху, еліпс і парцеляцію. У 

тропах і фігурах використовують розмовну й 

загальновживану лексику [3, с. 294]. 

Для розмовного мовлення є характерними 

також стійкі порівняння, які надають йому 

експресивності. Розмовне мовлення – джерело 

потенційного індивідуального словотворення, 

розгорнених номінацій, які заступають 

однослівні назви [5, с. 583]. 

Усний розмовний літературний стиль має 

орієнтовну систему жанрових різновидів. Так, 

Д. Баранник серед функціональних видозмін 

(за критеріями модальної та власне лінгвіс-

тичної структури) монологічної форми усно-

розмовного стилю виділив: 1) переконувальну, 

що співвідноситься з публіцистичною, диску-
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сійно-діловою, судовою мовою; 2) пізнавальну, 

співвідносну з навчально-науковим стильовим 

різновидом; 3) повідомну, що співвідноситься з 

розповідною та коментарною мовою. 

Діалогічну усну мову дослідник репрезентує як 

власне розмовну функціональну видозміну з 

різновидами побутовим і службовим [1]. 

У всякому разі будь-яке ситуативне 

невимушене безпосереднє усне спілкування 

кваліфікують як окремий жанр розмовного 

стилю літературної мови, “а не усні різновиди 

офіційно-ділового, наукового (науково-

популярного) чи публіцистичного стилів” [1]. 

“У науковій літературі жанрові різновиди 

розмовної мови розрізняють ще за 

експресивними ознаками і виділяють в обох її 

формах спокійноврівноважений (загалом 

нейтральний), ласкаво-інтимний, іронічний, 

сатиричний, гумористичний, емоційно-

піднесений, офіційний колорити та ін. 

Виокремлюють також соціально-професійний і 

територіальний колорити усної мови” [1]. 

Висновки та пропозиції. Отже, системний 

виклад мовознавчого матеріалу про розмовне 

мовлення (стиль) і осмислення його з погляду 

методики навчання стилістики української 

мови, на нашу думку, допомагатиме досягнен-

ню очікуваних результатів навчально-пізна-

вальної учнів, що, зі свого боку, сприятиме 

формуванню стилістичної компетентності 

учнів старшої школи профільного рівня. 
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РАЗГОВОРНАЯ РЕЧЬ (СТИЛЬ): ИЗУЧЕНИЕ НА УРОКАХ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА В 10-М КЛАССЕ 

ШКОЛЫ ПРОФИЛЬНОГО УРОВНЯ 

В этой статье определено лингвометодические основы изучения разговорной речи (стиля) на уроках украинского 

языка в 10-м классе школы профильного уровня. Системно изложено и осмыслено с точки зрения методики обучения 

стилистике украинского языка языковедческий материал о разговорной речи (стиле), сферах ее использования, 

назначении, основных признаках; фонетических, интонационных, лексических, морфологических, синтаксических 

особенностях разговорной речи (стиля); ее жанрах, – в соответствии с содержанием учебного материала (речевая 

(коммуникативная) содержательная линия) и ожидаемыми результатами учебно-познавательной деятельности 

учащихся (в соответствии с программой по украинскому языку для профильного обучения учащихся 10 – 11 классов 

общеобразовательных учебных заведений (филологическое направление, профиль – украинская филология)). 
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THE CONVERSATIONAL SPEECH (STYLE): STUDYING ON THE UKRAINIAN LANGUAGE COURSE IN 

THE 10TH GRADE AT THE UKRAINIAN PHILOLOGY CLASSES 

This article defines the lingvomethodological principles for the study of spoken language (style) in the Ukrainian language 

classes in the 10th grade of the school of the profile level. The linguistic material on spoken language (style), sphere of its use, 

purpose, main features; phonetic, intonational, lexical, morphological, syntactic features of spoken language (style); his genres 

are systematically outlined and comprehended from the point of view of the methodology of teaching stylistics of the Ukrainian 

language – according to the content of the educational material (speech (communicative) content line) and the expected results 

of educational and cognitive activity of the students (according to the program for the Ukrainian language for profile education 

of pupils of the 10th – 11th forms of general educational institutions (philology, profile – Ukrainian philology)). 

Keywords: the conversational speech (style), the Ukrainian language course, the 10th grade, the Ukrainian philology classes. 

 

 

http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/index3.htm

