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ЗА НОРМАТИВНІСТЬ УСНОГО МОВЛЕННЯ! 

 
Особливістю усного розмовного мовлення є його неповнота, незавершеність у граматичному 
плані його конструкцій, їх усіченість, еліптичність. Як правило, сприйняттю усного 
діалогічного мовлення сприяє конкретна мовленнєва ситуація, що виникає в результаті 
безпосереднього мовленнєвого контакту. 

Говорячи про культуру мовлення, слід мати на увазі також культуру реалізації мовної 
здатності, яка, власне, виступає своєрідною умовою мовної стандартизації, враховувати 
єдність мовної здатності і мовного стандарту. В ідеальному варіанті результатом такої 
діалектичної єдності є нормативна погодженість усіх видів мовленнєвої діяльності: письма, 
читання, мовлення і слухання. Питання культури мовлення тісно пов’язуються з культурою 
мислення, оскільки мова нерозривно пов’язана з процесами пізнання і комунікації, 
безпосередньою дійсністю думки. Крім того, рівень мовної здатності залежить від загального 
інтелектуального рівня розвитку індивіда. В українському мовознавстві ці питання вже були 
об’єктом пильної уваги таких вчених, як Л. А. Булаховський, І. К. Білодід, М. А. Жовтобрюх, 
В. М. Русанівський та інші. 

Становлення і функціонування української літературної мови і мовлення відбувалося і 
відбувається в постійній взаємодії з братньою російською мовою, хоча мовленнєві процеси, 
тобто реалізація мовної здатності, у кожній з мов не призводила до нівелювання відповідного 
мовного стандарту. Навпаки, в результаті такої взаємодії вироблялися своєрідні внутрішньо 
зумовлені мовні стандарти — система української і система російської мов. Однак як 
наслідок українсько-російського мовленнєвого білінгвізму виникає і ненормативне вживання 
як у російській мові на Україні, так і в українській мові певних конструкцій, слів. Тут 
спостерігається розрив діалектичного зв’язку між мовним стандартом, з одного боку, і 
мовленням як результатом мовної здатності індивіда — з другого. Так, скажімо, часто 
зустрічаємо ненормативні для українського мовлення приймати участь замість брати 
участь; слідуюча зупинка замість наступна зупинка; у цій області замість у цій галузі, 
міроприємство замість захід; оди́надцять замість одина́дцять і т. ін. Такі порушення норм 
мовленнєвого процесу в українській мові породжені невиправданим калькуванням з 
російської мови там, де українська мова виробила вже власні усталені вирази, слова, форми. 
Слід також пам’ятати і про те, що у близькоспоріднених мовах фонетично майже однакові 
слова можуть мати різні значення чи різну їх кількість. Часто такі слова мають і протилежні 
значення, напр.: укр. вродливий і рос. уродливый і т. ін. 

Часткові факти неунормованості, що зустрічаються у повсякденній мовленнєвій 
діяльності, невідповідність мовлення і мовного стандарту ще не свідчать про заперечення 
розвитку мовної стандартизації. Вони, швидше, вказують на активні процеси її становлення. 
Не випадково, наприклад, лексема слідуючий у СУМі взагалі не подається. Значення дієслова 
слідувати передбачає значення наступності дії: «Жарти слідували один за одним, все 
смішніші та дотепніші» (Г. Тютюнник), однак утворення слідуючі товариші, слідуюча 
зупинка, так часто вживані в повсякденному українському мовленні, є ненормативними, 
невластивими системі української мови. 

Тритомний російсько-український словник подає переклад лексеми следующий: 
наступний, дальший, другий. У значенні займенника перед перерахуванням чи поясненням 
(следующие товарищи) українськими відповідниками є такий, от (ось) такий, отакий. 
Следующим образом перекладається так, таким чином, у такий спосіб, отак. 

В українському мовленні лексема приймати нормативно вживається в сполученнях 
приймати їжу (ліки), приймати ванну, приймати бій, приймати в партію (до партії), 
приймати делегацію, приймати на роботу. Інші сполучення зі словом приймати, що їх 
інколи чуємо, мають, як правило, різні відповідники в українському літературному мовленні, 
пор.: приймати за правду — вважати за правду; прийняти резолюцію — ухвалити 
резолюцію (можна і прийняти резолюцію). Наявні випадки порушення норм мовного 



стандарту в процесі мовленнєвої діяльності ще не свідчать, таким чином, про закономірні 
зрушення чи нівелювання його. Ці випадки не породжені спонтанно самою системою 
української мови. А нормою завжди виступає усвідомлена реальність мови у її розвитку, з 
урахуванням закономірностей і об’єктивних законів такого розвитку. 


