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Кожен iз нас нерiдко послуговується сам або
чує в мовленнi iнших рiзнi означники мови:

писемна, лiтературна, загальнонародна, норматив-
на, нацiональна, мiжнародна, державна, офiцiйна,
регiональна та iн. Поєднання їх зi словом «мова» по-
роджує своєрiднi термiносполуки, якi мають певне
значення. Попри багатство мовної палiтри невправ-
не використання цих словосполучень у мовленнi
надає їм невластивого значення, що й призводить
до порушення лексичних норм сучасної лiтератур-
ної мови. Аби уникнути таких хиб, слiд виокремити
критерiї класифiкацiї згаданих термiнiв, з’ясувати
значення кожного з них та спiввiднести з iншими,
що й пропонується у статтi.

Мова має форму – це насамперед тi її вияви, якi
сприймаються органами чуття. У зв’язку з цим
розрiзняють усну i писемну мову. Перша пере-
дається звуками i сприймається на слух, друга
фiксується за допомогою графiчних знакiв й
орiєнтована на зорове сприйняття. Однак спосiб пе-
редачi та орган сприйняття – це не єдинi критерiї
розрiзнення термiносполук. 

Так, за походженням усна мова є первинною, а
писемна вторинною (вважається, що усна мова ви-
никла близько 100 тис. рокiв тому, а писемна
орiєнтовно 10 тис. рокiв тому); за способом передачi
усна мова передається шляхом вимови звукiв, писем-
на – графiчним вiдображенням; адресатом усної мо-
ви є слухач, писемної – читач; усна мова пов’язана з
такими видами мовленнєвої дiяльностi, як говорiння
i слухання, а писемна – письмо i читання; усна мова
є переважно непiдготовленою, iмпровiзацiйною
порiвняно з писемною, яка пов’язана з попереднiм
обдумуванням, спецiальним добором фактiв; у про-
цесi реалiзацiї усної мови можливе використання по-
замовних засобiв (мiмiки, жестiв), якi не використо-
вуються в писемнiй мовi; за темпом вiдтворення усна
мова є швидкою, а писемна – повiльною (експери-
ментально доведено, що усна вiдтворюється в 10 ра-
зiв швидше за писемну) тощо.

Нерiдко в мовленнi використовують синонiмiчнi
означники: писемний та письмовий. Утiм вони не вза-
ємозамiннi. Коли йдеться про фiксацiю мови за допо-
могою графiчних знакiв, то поняття «писемний»
стосується будь-якого способу їхньої фiксацiї, а от
поняття «письмовий» – лише власноручного.

Не тотожнi й поняття писемна мова та книжна
мова, кожне з яких створює власну антонiмiчну па-
ру: писемна – усна; книжна – розмовна. В основу

формування першої пари покладено спосiб передачi
та сприйняття мови, а в основу другої – спiввiдно-
шення з функцiйними стилями. Книжна мова охоп-
лює мову трьох стилiв (офiцiйно-дiлового, науково-
го та частково публiцистичного), а розмовна – од-
ного (розмовного). Для книжної мови характерна
своя нейтральна лексика, спецiальнi термiни. На
вiдмiну вiд книжної розмовнiй мовi властивi дiалек-
ти, просторiччя, жаргони, вульгаризми тощо. Реалi-
зацiя книжної та розмовної мови може вiдбуватися
i в усному, i в писемному мовленнi, проте здебiль-
шого книжна спiввiдноситься з писемним мовлен-
ням, а розмовна – з усним.

Часто з поняттями усна мова, розмовна мова
пов’язують живу мову, але й вони не тотожнi. Жива
мова функцiонує в усiх сферах суспiльства. Вона
має своїх носiїв i не є сталою, а змiнюється вiдпо-
вiдно до суспiльного розвитку. Як писав Мак-
сим Рильський, «жива мова – це процес, а не за-
кам’янiлий факт; це широководна рiчка, що вiддзер-
калює в собi й береги, i небо, i мiнливiсть хмар, i
прудкий блискавичний льот аероплана, i зигзаги
пташиних крил, а не покритий зеленою ряскою не-
порушний ставок». Жива мова має двi форми вира-
ження: усну та писемну, i вона функцiонує в усiх
стилях. Синонiмом поняття жива мова може бути
словосполука сучасна мова як мова осiб останнiх
трьох поколiнь, тобто мова, якою користуються
живi носiї. За рiзними пiдрахунками науковцiв, та-
ких мов нинi приблизно п’ять–сiм тисяч.

Антонiмом термiносполуки жива мова є мертва
мова (зникла, згасла мова), тобто така, що не має жи-
вих носiїв, якi нею послуговуються як рiдною. Це,
наприклад, латина, хоча й нинi її використовують у
медицинi та юриспруденцiї. Тривалий час вважали
мертвою давньоєврейську мову – iврит, однак iз
1947 р. вона стала державною мовою Ізраїлю. 

За критерiєм унормованостi (наявностi iсторич-
но сформованих i закрiплених правил реалiзацiї мо-
ви – мовних норм) розрiзняють нормативну i ненор-
мативну мови. Нормативна мова нерiдко спiввiдно-
ситься з поняттям лiтературна мова – унормованої
форми загальнонародної мови. Найважливiшi озна-
ки її: 1) унормованiсть (вiдповiднiсть мовним нор-
мам: орфоепiчним, наголошувальним, орфогра-
фiчним, лексичним, морфемним, морфологiчним,
синтаксичним, пунктуацiйним, стилiстичним);
2) багатий лексичний запас (за неофiцiйними дани-
ми, в українськiй мовi налiчують близько 3-х млн
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слiв); 3) розгалуженiсть мовних стилiв (українська
мова виокремлює розмовний, науковий, публiцис-
тичний, офiцiйно-дiловий, художнiй, конфесiйний
стилi); 4) двi форми вираження (усна та писемна);
5) багатофункцiйнiсть (здатнiсть виконувати рiзнi
функцiї у суспiльствi: комунiкативну, iнфор-
мацiйну, емоцiйну, навiювальну, виражальну,
сприймальну, пiзнавальну, мислеоформлювальну,
мислетворчу, об’єднувальну, називну, культуронос-
ну, етичну, естетичну, виховну тощо).

Українська лiтературна мова формувалася на ос-
новi художньої лiтератури, однак не слiд ототожню-
вати термiни лiтературна мова i мова лiтератури.
Критерiєм формування лiтературної мови є її унор-
мованiсть, а мови лiтератури – належнiсть до лiтера-
тури як виду мистецтва, що зображає життя, ство-
рює художнi образи за допомогою слова. Лiтератур-
на мова охоплює не лише мову лiтератури, а й мову
науки, публiцистики, дiловодства тощо. Натомiсть
мова лiтератури може звертатися i до нормативної
лексики української лiтературної мови, i до ненор-
мативної (дiалекти, жаргони, вульгаризми тощо). 

Ненормативна мова не має ознак нормативностi,
а тому не вiдповiдає мовним нормам. Наприклад,
дiалектна мова – рiзновид нацiональної мови, вжи-
вання якої обмежене певною територiєю (тери-
торiальний дiалект), фаховою чи соцiальною сфе-
рою (соцiальний дiалект). Близькi за ознаками те-
риторiальнi дiалекти поєднуються в нарiччя, яких у
сучаснiй українськiй мовi три: пiвнiчне, пiвденно-
схiдне та пiвденно-захiдне. Нерiдко певне нарiччя,
дiалект нацiональної мови стає основою її лiтера-
турної мови. Так, українська лiтературна мова ви-
никла на основi пiвденно-схiдного нарiччя серед-
ньонадднiпрянського дiалекту. Соцiальнi ж дiалек-
ти породжують своєрiднi мови певних соцiумiв:
дитяча мова, професiйний, кримiнальний жаргони,
молодiжний сленг тощо.

До ненормативної мови належить i суржик – ма-
ловартiсна, занечищена мова, яка поєднує елементи
двох мов без дотримання норм. Цей термiн запозиче-
но iз сiльськогосподарської галузi, у якiй вiн позначає
сумiш будь-якого зерна (пшеницi й жита, вiвса i ячме-
ню та iн.) або ж борошно з такої сумiшi, яке вважали
неякiсним. Найiстотнiшi причини появи суржику, на
думку О.Сербенської, такi: 1) багатовiковий лiнгво-
цид; 2) спецiально органiзований радянською владою
хаос щодо вивчення української мови; 3) тонко роз-
роблена полiтика закрiплення за росiйською культу-
рою, з якою тiсно пов’язана мова, прiоритетностi, ви-
щостi; 4) «напливи» (iнтерференцiя) чужомовних ко-
мунiкативних засобiв, часто неусвiдомленi (справа
ускладнюється спорiдненiстю цих мов) [4; 80].

Таке мовне явище характерне й для iнших країн.
Наприклад, за схожих умов у Бiлорусiї виникла мов-
на трасянка – сумiш бiлоруської та росiйської мов.
Це поняття є також запозиченим iз сiльськогосподар-
ської термiнологiї, первинне його значення – сумiш
сiна i соломи, тобто неякiсний корм для худоби.

За критерiєм поширення серед певної групи на-
селення виокремлюють загальнонародну (народ-
ну), нацiональну, мiжнародну, мiжнацiональну та
мову нацiональних меншин. 

Загальнонародна (народна) мова – мова народу
певної держави, переважно – мова корiнної нацiї.
Вона може бути представлена рiзними формами:
лiтературною мовою, дiалектами, просторiччям то-
що. Лiтературна форма народної мови зазвичай стає
державною мовою народу. Так, згiдно зi ст. 10 Кон-
ституцiї України, державною мовою в Українi є
українська мова. Вiдповiдно до п. 3 рiшення Консти-
туцiйного Суду України вiд 14 грудня 1999 р. дер-
жавна мова – мова, якiй державою надано правовий
статус обов’язкового засобу спiлкування в публiч-
них сферах суспiльного життя. До публiчних сфер,
якi послуговуються державною мовою, належать на-
самперед сфери здiйснення повноважень органами
законодавчої, виконавчої та судової влади, iншими
державними органами та органами мiсцевого само-
врядування (мова дiловодства i документацiї, засiб
порозумiння спiвробiтникiв цих органiв тощо). Тоб-
то державна мова – це законодавчо закрiплений
засiб спiлкування в державних органах та органах
мiсцевого самоврядування. 

Поряд з термiносполукою державна мова часто
вживають сполуку офiцiйна мова. У свiтовiй прак-
тицi iснують рiзнi погляди на спiввiдношення по-
нять державна мова та офiцiйна мова: однi вважа-
ють, що перше поняття ширше за друге, iншi запере-
чують це твердження, а дехто – ототожнює їх. Най-
поширенiшою є думка, що офiцiйна мова – це мова,
якiй надано законодавством спецiальний статус у
державi або на певнiй її територiї. У цьому розу-
мiннi поняття офiцiйна мова збiгається з поняттям
регiональна мова.

Серед населення кожної країни є представники
кiлькох нацiй, що розмовляють своїми нацiональни-
ми, недержавними мовами. Цi останнi в межах держа-
ви називаються мовами нацiональних меншин. Вiдпо-
вiдно до ст. 1 Європейської хартiї регiональних мов
або мов меншин [1], яку ратифiковано законодавст-
вом України, мова нацiональних меншин – це мова,
яка традицiйно використовується в межах певної те-
риторiї держави громадянами цiєї держави, якi утво-
рюють групу, що чисельно менша, нiж решта населен-
ня цiєї держави; вiдрiзняється вiд офiцiйної мови
(мов) цiєї держави; не включає дiалекти офiцiйної мо-
ви (мов) держави або мови мiгрантiв. Тобто мова
нацiональних меншин – це традицiйна (недержавна i
немiграцiйна) мова груп громадян України, якi не є
українцями за нацiональнiстю. Згiдно з п. 2 Закону
України «Про ратифiкацiю Європейської хартiї
регiональних мов або мов меншин» [2] в Українi на-
лiчують тринадцять мов нацiональних меншин, а са-
ме: бiлоруська, болгарська, гагаузька, грецька, єврей-
ська (iврит), кримськотатарська, молдавська, нiмець-
ка, польська, росiйська, румунська, словацька та
угорська.
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Мiжнацiональна мова – це мова спiлкування мiж

нацiями на територiї однiєї держави. Вiдповiдно до
ст. 4 Закону України «Про мови в Українськiй
РСР» [3], який i дотепер не втратив чинностi, мова-
ми мiжнацiонального спiлкування в Українськiй
РСР була українська, росiйська та iн. Натомiсть
мiжнародна мова (мiждержавна мова) – це мова
спiлкування мiж народами рiзних держав. На
офiцiйному рiвнi мiж державами використовується
дипломатична мова – мова дипломатичних сто-
сункiв та мiжнародних договорiв. У свiтi немає єди-
ної дипломатичної мови. Генеральна Асамблея
ООН, наприклад, визначила шiсть офiцiйних мов:
англiйська, французька, iспанська, росiйська, ки-
тайська, арабська; чотири з них робочi: англiйська,
iспанська, росiйська i французька. Офiцiйнi мови
Ради Європи – англiйська та французька. 

За способом утворення розрiзняють природнi та
штучнi мови. Природна мова – це мова, яка зароди-
лася, розвивається й функцiонує разом з народом,
який нею послуговується. У рiзнi iсторичнi епохи
роль мiжнародних мов виконували неоднаковi при-
роднi мови. Зокрема в античнi часи – старогрецька
мова, у ХVІІІ ст. такими мовами були латинська та
французька, нинi – англiйська тощо.

Водночас iснують i штучнi мови, спецiально
створенi для мiжнародного спiлкування або в ме-
жах вузьких соцiальних чи професiйних груп. По-
чинаючи з IV–ІІІ ст. до н.е. i до сьогоднi, iдея ство-
рення єдиної мiжнародної штучної мови не втрачає
актуальностi, вiдтак нинi є близько 900 таких про-
ектiв. Зазвичай їх створюють на основi однiєї чи
кiлькох природних мов, де значно спрощується гра-
матика, орфографiя Sрунтується на фонетичному
принципi тощо.

До найвiдомiших штучних мов належать iдо, во-
лапюк, новiаль, словiо, сольресоль, окцiденталь,
iнтерлiнгва, найпоширенiша серед них – есперанто.
Її створив 1887 р. польський лiкар-окулiст Лазар
Заменгоф. Плiд його десятилiтньої роботи називав-
ся «D-ro Esperanto. Lingvo internacia. Anta™parolo
kaj plena lernolibro», що в перекладi означає «Лiкар,
що сподiвається. Мiжнародна мова. Передмова та
повний пiдручник». Граматика есперанто скла-
дається лише з 16 правил i не має жодного винятку.
Наразi цiєю штучною мовою спiлкуються мiльйони
людей. На есперанто перекладено такi шедеври ху-
дожнього слова, як «Гамлет» Шекспiра, «Іфiгенiя в
Тавридi» \ете, «Розбiйники» Шиллера, «Ревiзор»
Гоголя, «Казки» Андерсена, твори Шевченка та iн. 

Мови, якi функцiонують у межах вузьких
соцiальних чи професiйних груп, називаються
таємними мовами. В Українi, наприклад, вiдомi, хо-
ча й майже не дослiдженi, таємнi мови лiрникiв, ко-
жухарiв, шаповалiв, дротарiв тощо.

Залежно вiд черговостi вивчення людиною мов
розрiзняють рiдну мову та iноземну. Рiдна мова є
першою, яку вивчає дитина. Зазвичай це мова її
батькiв; усi спецiально вивченi за життя мови вва-
жаються iноземними. 

Як бачимо, кожен означник у поєднаннi зi сло-
вом «мова» породжує певне значення створюваного
термiна. Такi термiносполуки нерiдко поєднуються
в антонiмiчнi чи синонiмiчнi пари. І важливо точно
знати, у якому значеннi вживається той чи iнший
означник. Лише так можна уникнути прикрих по-
милок на лексичному рiвнi й забезпечити всi пе-
редумови для правильного сприйняття мовлення
адресатом. Адже тiльки точне визначення та вжи-
вання понять i слiв, як писав Л.Толстой, роблять
можливим людське спiлкування.

З метою перевiрки розумiння означникiв мови в
учнiвськiй чи студентськiй аудиторiї варто запропонува-
ти їм такi запитання:

1. Що спiльного мiж термiнами усна мова та писемна
мова? Якi мiж ними вiдмiнностi?

2. Чи тотожнi поняття: писемна мова i письмова мова,
книжна мова i писемна мова, офiцiйна мова i державна мо-
ва, усна мова i розмовна мова, лiтературна мова i мова
лiтератури?

3. Чи може мова бути живою або мертвою?
4. Що таке державна мова? Яка мова державна в Ук-

раїнi? У якому нормативно-правовому актi це зазначено?
5. Розкрийте змiст поняття мова нацiональних мен-

шин. Чи можна назвати нiмецьку, англiйську, китайську,
грецьку, угорську, бiлоруську мовами нацiональних мен-
шин в Українi?

6. Чи може штучна мова бути мiжнародною?
7. Прокоментуйте поданi далi твердження: 
� Природна мова зароджується, розвивається i

функцiонує разом з народом, якому вона належить. 
� Рiдною мовою вважається та, якою людинi легше

розмовляти. 
� Територiальнi дiалекти, суржик, жаргонна мова –

це рiзновиди нормативної мови. 
� Лiтературна мова охоплює сферу художньої лiтера-

тури. 
� Китайська мова як найпоширенiша мова у свiтi на-

лежить до дипломатичних. 
� Природнi мови науковцi створюють спецiально для

мiжнародного спiлкування. 
� Англiйська та нiмецька мови функцiонують як ди-

пломатичнi мови Генеральної Асамблеї ООН. 
� Державна мова в Українi – це лiтературна мова ук-

раїнського народу. 
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