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Під розмовною лексикою звичайно розуміють слова, які називають різні предмети, явища, 
переважно побутові, характеризуються невимушеністю, певною «свободою» порівняно з 
словами так званої нейтральної, або міжстильової, лексики. Властивості цих слів особливо 
виявляються у зіставленні їх з синонімічними словами чи словосполученнями протилежної 
стилістичної характеристики, тобто книжної лексики. Напр.: анонімка — анонімний лист, 
газик — ГАЗ (машина), стометрівка — стометрова дистанція та ін. Другі слова в цих парах 
мають більш сухий, офіційний характер порівняно з невимушеністю перших. Таким чином, 
розмовність виступає як експресивний, стилістичний факт і в цьому плані протиставляється 
книжності. Ось чому розмовні елементи зустрічаємо там, де вони органічні: в усній та 
писемній мові, в мові оратора, в деяких жанрах публіцистики, в художньому творі — і не 
знаходимо їх у науковій літературі, офіційних документах. Під впливом нових суспільних 
умов стилістична система української літературної мови зазнала значних змін, і однією з них 
є зміна місця розмовного мовлення серед інших стильових різновидів мови, зміна, 
насамперед, його лексичного складу. Можна відзначити інтелектуалізацію розмовної мови, 
що пов’язано із зростанням рівня освіти мовців, використання ними мовних засобів інших 
стилів, появу нових моделей творення слів. Матеріалом для дослідження послужили художні 
твори переважно двох останніх десятиріч. Оскільки в художній літературі узагальнюються і 
типізуються найбільш характерні особливості мови дійових осіб, вона може вважатися 
досить надійним джерелом для вивчення розмовної мови. Високу вживаність розмовних 
елементів деякі вчені пояснюють не лише їх виразністю, але й короткістю форми, що 
важливо для усного спілкування. Приклади вживання слів із суф. -к(а) у контекстах: «Був 
вихідний, ганяли м’яча, бігали стометрівку, виважувались на кільцях біля старого платана» 
(О. Гончар); «Намагається [браконьєр] влаштуватись десь ближче до води, замість 
реквізованого раніше човна в нього вже дюралька з’явилась» (О. Гончар); «Хлопці! Степан 
риє криницю, — схаменувся Кобзач. — Артезіанку (Б. Сушинський); «— Та ще мотор 
барахлить. Останній рейс — і на капіталку» (О. Васильківський); «Кустов коротким рухом 
вкинув шифровку в руку начальника штабу й легко вистрибнув з віліса» (Л. Первомайський). 

Не меншу активність виявляють і утворення з суф. -ик, -ник, що позначають осіб за 
певними ознаками — професією, рисами характеру, хворобою. Частина з них відповідає 
сполученням прикметника з іменником і утворена безпосередньо від прикметника за 
допомогою суф. -ик: кадровик — кадровий працівник, річковик — річковий працівник, 
безбілетник — безбілетний пасажир. Інші ж утворені від основи іменника з 
прикметниковими словосполученнями не співвідносяться: поїзник, пляжник, інфарктник. 

Утворення з -ик, -ник мають неоднаковий ступінь розмовності. Деякі наближаються до 
нейтральних слів, напр.: «Що це він говорить, цей старий приголомшений поштовик? Чи не 
збирається завтра виказати їх міліції?» (В. Кучер); «А потім буде сонце, засяє веселками 
блакить, і ти, реактивник, можеш вважати себе повновладним господарем повітряного 
океану» (Ю. Бедзик). Ось приклади, де експресія розмовності, тобто певної стилістичної 
зниженості, невимушеності, відчутніша: «Якщо Шаміля й варто зобразити лицарем, то 
тільки сучасним... Він же катюшник, який тут спис?» (О. Гончар); «[М а з у р е н к о:] Я ж не 
на курорт, я порибалити... Нормальний палаточник, яких тисячі!» (О. Левада). Причиною 
такої експресивної градації може іноді виступати характер слова, від якого воно утворене: 
чим воно поширеніше, уживаніше, тим менше відчутна розмовність; навпаки, поєднання 
несподіваної основи з суф. -ик, -ник зумовлює підвищену експресивність слова (катюшник, 
палаточник та ін.). Але пор. вечірник — нічник у таких текстах: «З Грицем товаришував 
давно.., а потім розійшлися: Євген в авіацію, Гриць у політехніку, себто вечірником у 
політехнічний інститут» (Ю. Бедзик); «Зирянин не любив навідуватися в цех у нічну зміну. 
Він давно й добре знав, що нічники в його цеху завжди виплавляють більше, ніж ті, хто 
працює вдень» (М. Рудь). Перше — вечірник має меншу експресивність порівняно з другим 



— нічник, хоч твірні основи поширені однаково; зате похідні утворення мають різну сферу 
вживання й поширення. Окремі групи слів аналізованого типу, наприклад назви осіб за 
характером хвороби, завжди стилістично знижені: тифозник, інфарктник. 

Одним із джерел поповнення розмовної лексики є утворення назв жінок за професією з 
допомогою суф. -к(а). У ряді слів приєднання цього суфікса не викликає стилістичного 
зниження: лікар — лікарка, спортсмен — спортсменка, шахтар — шахтарка. Проте якщо 
суф. -к(а) приєднується до основи, що вживається рідше і в основному із значенням 
чоловічої статі, то неофіційний, розмовний характер таких утворень посилюється, напр.: 
«[А н а т о л і й:] То ви студенти? [Л ю д м и л а:] Випускниці. Біологічка й лісовичка» 
(О. Левада); «[Л а в р о:] Заслужена засідателько, там на тебе чекають. [О к с а н а:] Доброго 
ранку! Була я зараз біля нашої вишки, Назаре Тарасовичу. [Н а з а р:] Похвально. Будеш 
справжньою нафтовичкою, Оксано» (В. Минько). Дослідники жіночих особових назв 
наводять цілий ряд прикладів таких утворень (фізичка, хімічка, математичка, рахівничка, 
директорка) в усному мовленні, але зазначають, що подібні назви вживаються і в художньо-
публіцистичному стилі. Розмовність утворень особливо відчувається при зіставленні з їх 
офіційними паралельними назвами — іменниками чоловічого роду: хімік, біолог, директор 
та ін. Широко побутують у сучасній розмовній лексиці субстантивовані прикметники, яким у 
нейтральній лексиці відповідають словосполучення. В основі утворення таких 
субстантиватів лежить еліптичне слововживання, що становить собою одну із структурних 
особливостей розмовної мови, — словосполучення скорочується до одного слова за рахунок 
смислового навантаження останнього. Більшість утворень носить випадковий характер, деякі 
освоюються системою мови, і їх фіксують словники. Сучасна художня література дає велику 
кількість прикладів субстантивованих прикметників, утворених шляхом еліпсиса 
(скорочення) словосполучень: «Перед тим вузли в’язала із свого законного, командувала 
ним, як хотіла...» (О. Гончар); «[М е л ь н и к:] Мені теж обіцяли квартиру. Не всім зразу, 
Соломіє, почекаємо. [С о л о м і я  П а в л і в н а:] Дочекаєшся. Оце зберу ще трохи грошей і 
куплю кооперативну» (М. Зарудний); «Виспівують фрези, лагідно і неквапливо шарудять 
гігантські карусельні, чутно розмірений рокіт токарних, поскрипують, бризкаючи емульсією, 
свердлувальні» (О. Сенчик). В усній мові спостерігається також тенденція до різного роду 
усічень. Так, від прикметника може відкидатися суфікс і утворюватися іменник: «Відро на 
гак. Занурити в криницю. Мигне оранжем жабки черевце...» (І. Драч); «А ти поважай людей 
і тебе не чіпатимуть із твоїми інтимами, — вигукнув хтось із гурту» (Ю. Бедзик); «[О л - р а  
В а с и л і в н а:] Я взагалі шию сама, але якщо хочу вдарити по модерну, то йду до Жори на 
третю станцію» (М. Зарудний); «А над нашим озером лише... лелеки величаво плавають, 
оглядають з піднебесся бойовище, мов які-небудь нейтрали...» (О. Гончар). У прикметниках 
іншомовного походження може скорочуватися суфікс: «Вигляд охайний, респектний» 
(О. Гончар) (замість поширеного респектабельний). Від складних і складноскорочених 
іменників відсікається перша або друга частина: «Вдача така, чи, може, вона комсорг від 
народження? Має ж бути й таке. Когось обирають тим «оргом», когось призначають, а 
комусь же випадає й народитися ним» (А. Мороз); «А як я за опером зараз побіжу? — 
вирвалось у Єпура» (І. Григурко); «Як же це я сам не домикитив? Маг мені добряче 
допоможе» (Є. Герцович). Прості іменники можуть втрачати суфікс або взагалі певний 
звуковий відрізок: «Молодий, гарненький, мов писанка та ще й головний інженер цегельного 
заводу. До того ж футбольний фанат» (Є. Герцович); «— А ти що, факти збираєш? — Так, 
спробую щось назбирати. — Нічого у тебе, мабуть, не вийде — бриг (бригадир. — О. М.) нас 
попередив» (І. Григурко). Усічення спостерігаються переважно в усному мовленні 
молодшого покоління. Цю особливість помітив письменник М. Рудь, використавши усічення 
для характеристики негативних героїв твору: «Чувихи не танцюють. Чувихи шикиряють. 
Красивих льотчиків вони називають льотами. До космонавтів вони ще не доскочили, але вже 
почали зневажати льотів, бо страшенно хочеться хоч один разок десь пошикиряти з 
космами» (М. Рудь). 

Склад розмовної лексики поповнюється також за рахунок оказіональних (тобто 



випадкових, створених у моменти мовлення) абревіатур. Виразність таких утворень 
зумовлюється їх незвичністю, несподіваністю, хоча будовою своєю вони цілком 
відповідають законам творення абревіатур у мові: «[Ц и б у л я:] Оце викликав мене голова 
колгоспу. А в нього знаєте хто сидів? Сам секретар районної партії! Ляснули мене по руці, 
кажуть: «Молодець ви, товаришу Цибуля! Чотири і дві десятих кеге вовни настригли» 
(В. Минко); «А я вже без місяця пенсіонер. Час. Сорок стажу плюс чотири фронтових. Без 
капремонту» (І. Григурко); «Воно [обличчя] виблискувало чорною бородою, ніби свіжо 
покрите кузбаслаком» (А. Мороз); «Тут, під дубами, Грицько Лелюх прослався. У тракторі 
полетів колінвал. Їхати по запасний нема кому» (М. Рудь). Використання наведених 
абревіатур у різновидах писемної мови — ділової, науково-технічної — сприймалося б як 
певна вільність, порушення стильової єдності. Наведений матеріал не претендує на 
вичерпність, але може служити достатньою підставою для вивчення тих нових процесів, що 
відбуваються в сучасному мовленні і відображають одну із його загальних тенденцій — 
демократизацію. 
 


