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Мовлення протікає при взаємодії предметного, об’єктивно-модального та суб’єктивно-
модального значень. Вивчення засобів передавання цих значень у мові, співвідношення між 
зовнішнім світом та розумовими процесами є важливими проблемами мовознавства. 
Суб’єктивна модальність виражається за допомогою інтонації, порядку слів тощо. Вони 
чітко відбивають «авторський» характер емоційності. Категорія суб’єктивного 
співвідношення висловлень не збігається з синтаксичною категорією особи. Синтаксична 
категорія незмінна, суб’єктивна співвіднесеність змінюється в процесі комунікації залежно 
від змін реплік діалогу. Певна послідовність реплік різних співрозмовників, об’єднання або 
роз’єднання висловлень у репліках регулюються смисловими та суб’єктивно-модальними 
відношеннями. 

У плані вивчення засобів передавання суб’єктивної модальності в діалозі значний 
інтерес становлять емоційно-оцінні вигукові висловлення. За своєю природою вони являють 
собою емоційну реакцію мовця на різні явища навколишнього світу. Той факт, що вигукові 
висловлення не мають номінативної функції, визначає їх своєрідне місце серед інших мовних 
засобів. Вигукові висловлення в мовленні формують суб’єктивно-модальні значення і 
набувають специфічної граматично незмінної форми. Пор.: [Л е в:] А ти тут чого? 
[Л у к а ш:] Ой дядьку, я тут було в драговині загруз.. (Леся Українка). 

Вигукові висловлення багатозначні. Враховуючи комунікативну значимість, слід 
виділити їх різноманітні групи за конкретизованим значенням залежно від ситуації. Вигукові 
висловлення у стислій формі передають емоції, вони не «описують» емоційні прояви, а 
реалізують їх. Відбувається це за допомогою інтонації, яка передає комунікативне 
спрямування вигукових висловлень. 

Розглянемо механізм вираження емоцій емоційно-оцінними вигуковими висловленнями з 
погляду синтаксичної семантики. Вигукові висловлення вживаються як у вихідній репліці, 
так і в репліці-відповіді і можуть самостійно утворювати репліку або входити до її складу 
разом з іншим невигуковим висловленням, перебуваючи здебільшого перед ним. Невигукові 
висловлення словесно розкривають зміст вигукового висловлення: [П е ч і н к а:] Дев’ять 
підбили. [С е р г і й:] Одинадцять. (Свист міни.) Маруся, лягай. (Близько вибух). 
[П е ч і н к а:] Ой, убили її. [С е р г і й  (дивиться):] Ні, повзе (О. Корнійчук); [П е т р о  (на 
ходу):] Бувайте здорові! [О л е н а:] О! А ти ж куди? (А. Головко). 

У першому прикладі вигукове висловлення перебуває в тісному семантичному зв’язку з 
попереднім висловленням, до якого воно за змістом приєднується. У другому прикладі 
вигукове висловлення як репліка-відповідь семантично зв’язане з попередньою реплікою і з 
емоційною реакцією на слова співрозмовника в попередній репліці. 
Разом з тим вигукове висловлення може самостійно здійснювати мовний акт: 

«[А д ’ ю т а н т:] Чудово! Ви нагадуєте мені зараз троянду. [Н і н а:] О! [А д ’ ю т а н т]: 
Запашну троянду, знаєте -е-е ... живу троянду! (А. Головко). 

У процесі мовленнєвої діяльності відбувається координація змісту відносно до ситуації, в 
умовах якої здійснюється мовлення. Вигукове висловлення при цьому є показником, 
маркером емоційно-оцінної ситуації та суб’єктивно-модального ставлення до неї мовця, що 
виявляється у відповідній інтонації. Вигукові висловлення яскраво відбивають одну з 
неодмінних засад усного спілкування — принцип економії мовних засобів. Маючи певне 
словесне та інтонаційне вираження свого значення, вигукові висловлення демонструють 
також прояв іншого принципу мовної комунікації — взаємодоповнення у мові, відіграючи 
самостійну роль у його формуванні. Вигукові висловлення є багатозначними і можуть 
виконувати різні комунікативні завдання. Крім того, мовна реалізація суб’єктивно-
модального ставлення мовців за допомогою вигукових висловлень характеризується 
різнобарвністю стилістичних відтінків. Те саме вигукове висловлення може передавати як 
позитивні, так і негативні значення. Наприклад, вигукове висловлення ай може виражати 



незадоволення, докір, осуд, жаль, подив, захоплення, схвалення і под., вигукове висловлення 
о уживається при вираженні переляку, здивування, радості, захоплення, нетерпеливості, 
обурення, незадоволення, досади тощо. 

У зв’язку з тим, що саме інтонація значною мірою виражає значення вигукових 
висловлень у мовленні, доцільно розглянути також їхні інтонаційні особливості, які 
відбивають емоційний стан мовця, забезпечують емоційний вплив на слухача і створюють 
відповідний стилістичний колорит усього контексту. 

Висловлення, у склад яких входять вигуки, насамперед характеризуються певним 
інтонаційним виділенням їх як емоційних центрів усієї фрази. Пік висхідно-спадної інтонації 
у таких фразах здебільшого припадає саме на вигук. Аналіз 15 мовних реалізацій вигукових 
висловлень, що виражають задоволення, та 15 мовних реалізацій вигукових висловлень, які 
виражають незадоволення (досліджувалося мовлення дикторів Республіканського 
радіомовлення), показав, що тональний пік фраз не відіграє диференціювальної ролі: в обох 
групах він однаково високий. 

Аналіз часової характеристики обох груп вигукових висловлень показав досить широке 
варіювання темпу їх вимови (уповільнення або прискорення). Спостерігається виразне 
уповільнення вимови вигуку. Відносний час звучання вигукових висловлень, що виражають 
задоволення, дещо більший, ніж тих, що виражають негативні почуття. Пік динамічної 
інтенсивності часто локалізується на вигукові (73,4 % в першій групі висловлень і 46,6 % в 
другій групі). Інтенсивність вимови висловлень першої групи дещо вища. 

Розглянуті особливості інтонації вигукових висловлень показують, що вираження 
позитивного ставлення мовця (задоволення) характеризується більшою виразністю 
порівняно з негативним (незадоволення), що є, таким чином, характерною ознакою 
експресивного тону українського усного мовлення. 
 


