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Під мовним етикетом, як відомо, розуміють правила мовної поведінки, прийняті даним 
колективом мовців у конкретний час розвитку суспільства в певних ситуаціях спілкування. 
Мовний етикет тісно пов’язаний із духовним складом народу. Прямий переклад ускладнених 
виразів мовного етикету приводить часто до непорозуміння. Навіть добре знаючи іноземну 
мову, люди інколи продовжують розмовляти за законами і нормами тієї мовної поведінки, в 
якій вони виховалися. 

Мовний етикет виявляє соціально-рольову сторону людського спілкування. «Під 
роллю розуміється нормативно схвалений суспільством тип поведінки, якої сподіваються від 
кожного, хто займає дану соціальну позицію. Саме цей момент очікування є найважливішим 
компонентом соціальної ролі: те, чого чекають навколишні від поведінки індивіда в тій чи 
іншій конкретній соціальній ситуації, — зауважує російський дослідник Л.П.Крисін, — вони 
мають право вимагати від нього, він же зобов’язаний виправдати ці сподівання. Будь-яке 
відхилення від зобов’язань, які диктує дана роль, вважається порушенням норм соціальної 
поведінки». 

Цілком очевидно, що та сама особа може виступати в різних ролях. Наприклад, 
керівник установи на роботі виступає як офіційна особа, до якої прийнято звертатися: Пане 
директоре!, Олександре Івановичу!, тоді як у колі сім’ї і друзів він «свій» і до нього 
звертаються: Лесю!, Олесю!, Сашко! 

Кожна особа має певні ознаки — соціальний та родинний стан, професія, вік, стать, 
які й визначають той реєстр етикетних формул, що вона зобов’язана вживати у ставленні до 
інших і які інші зобов’язані вживати щодо неї. При спілкуванні, коли співрозмовники мають 
приблизно однаковий набір таких диференційних ознак (ці ситуації прийнято називати 
симетричними), вимагається менша кількість етикетних формул, і, навпаки, коли один із 
співрозмовників переважає іншого в наборі цих диференційних ознак (асиметрична ситуація 
спілкування), кількість етикетних формул збільшується і їх уживання є обов’язковим. 
Культура мовного спілкування вимагає обов’язкових знаків уваги до партнера у спілкуванні, 
а тому суспільство виробило достатню кількість таких «знаків уваги». 

Вияви «знаків уваги», тобто мовного етикету, можуть виражатися як граматично, так і 
лексично. Граматичними засобами вираження ввічливості є, наприклад, уживання 
займеників 2-ої ос. мн. Ви замість 2-ої ос. одн. — ти і відповідних дієслівних форм в 
українській, російській, білоруській та багатьох інших мовах. 

До лексичних засобів вираження ввічливості зараховують сукупність усіх слів, які 
вживаються у кожній конкретній етикетній ситуації. Наприклад, в українській мові 
звертання Друже!, Товаришу!, Пане!, Добродію!, Брате! або Пробачте, Даруйте. 
Аналогічно і в інших мовах. 

Мовний етикет значною мірою визначається національно-культурною специфікою 
кожного народу, прийоми мовної комунікацї залежать від специфіки форм вираження, 
властивих членам даного національномовного колективу. Кожний народ у суспільно-мовній 
практиці виявляє свої, властиві йому специфічні риси. 

Так, традиційні привітання в українській мові — Доброго ранку!, Добрий день!, 
Добрий вечір! — не диференціюють таких ознак, як вік, стать, соціальний статус 
співрозмовників‚ і є нейтрально ввічливими. Та коли вітаються особи, які належать до однієї 
соціальної групи, тривалий час знайомі між собою, то вони вибирають, як правило, 
привітання типу: Привіт!, Здоров!. З часом знизилась урочиста тональність висловів типу 
Моє шанування!, Моє вітання!. Тепер ці вирази вживаються, як правило, у ситуаціях 
дружніх, навіть фамільярних. Часто вони звучать ірочнічно, з інтонацією доброго, але не 
ущипливого гумору. З уст людей старшого віку нерідко можна почути вираз: Доброго 
здоров’я!. Значно молодші особи обмінюються між собою привітанням типу: Привіт!, 
Салют!, Чао!. 



Після привітань в усіх мовах уживаються етикетні запитання типу Як Ваші справи?, 
Як успіхи?, Як здоров’я?. У відповідь зовсім не сподіваються почути повний і детальний звіт 
про справжній стан справ співбесідника. 

Кожен із нас щоденно користується висловами мовного етикету, вибираючи з них 
єдиний, який є найточнішим у даній ситуації спілкування. Адже від правильного вибору 
конкретної етикетної формули в ситуаціях привітання і звертання значною мірою залежить 
уся наступна тональність розмови. Правильно вибране привітання підносить настрій, 
посилює готовність уважно вислухати людину, позитивно оцінити її поведінку. При цьому 
жести повинні бути стриманими, найголовніше — приязно дивитися в очі людині, з якою 
вітаєшся. Чоловіки по-дружньому тиснуть один одному руки. Привітання слід вимовляти за 
3-4 кроки, до того як порівнятися. 

Правила етикету значно поблажливіші до жінок, тоді як до чоловіків висуваються 
більші вимоги. Наприклад, юнаки обов’язково встають, коли вітаються з жінками чи з 
чоловіками, значно старшими за віком. Чоловік зобов’язаний вставати щоразу, коли заходить 
жінка, а сідає тільки після того, як сяде вона. З великої кількості правил привітань 
найдоцільніше обирати, особливо особам молодшого віку, одне: першим вітається той, хто 
краще вихований. Чемно привітавшись, ми непомітно створюємо те поле доброзичливості й 
прихильності до себе, яке є запорукою позитивного результату нашого спілкування в будь-
якому оточенні. 
 


