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Проблема формування комунікативно-мовленнєвих умінь 

старшокласників набуває сьогодні особливо важливого значення, тому що 
від рівня мовленнєвого розвитку особистості залежать її становлення як 
громадянина і її місце у суспільстві майбутньої України. Основною метою 
вивчення української мови в загальноосвітній школі є формування 
особистості, яка «володіє вміннями і навичками вільно, комунікативно 
виправдано користуватися  засобами рідної мови» [6, 3].  

Мета нашої статті – висвітлити деякі лінгвістичні і дидактичні основи 
формування лексико-стилістичних умінь і навичок учнів 10-11 класів, 
оскільки провідним у вивченні рідної мови на сучасному етапі розвитку 
методичної науки є функціонально-стилістичний аспект. 

Актуальність цього питання безсумнівна, адже проблема мовленнєвої 
культури учнів загальноосвітньої школи порушувалася у лінгводидактиці 
(О.М.Біляєв, М.С.Вашуленко, В.Я.Мельничайко, Л.І.Мацько, М.І.Пентилюк, 
І.Г.Чередниченко та ін.). Однак недостатні практичні стилістичні вміння 
старшокласників негативно позначаються на їхньому мовленні. Щоб навчити 
правильно, доречно висвітлювати свої думки, вчителю необхідно сформувати 
теоретичні знання та практичні вміння і навички учнів про певне стилістичне 
поняття чи явище. 

Будь-яка високорозвинена мова багата виражальними засобами, в тому 
числі і стилістичними. Стилістичні ресурси української мови поділяються на 
дві групи. Перша – це експресивно забарвлені засоби, що використовуються 
в художньому, розмовному, публіцистичному стилях, де надають мовленню 
стилістичного забарвлення і мають на меті передати різні емоційні відтінки. 
Друга група – це функціонально забарвлені засоби, що є постійною ознакою 
певного стилю мовлення. 

Одним із найважливіших компонентів стилістичної системи мови є 
лексикологія. Саме через різноманітні мовні явища лексики розкривається 
характер національної мови. Стилістика у цьому розділі мови розглядає 
використання в окремих стилях мовлення певних слів, значень, їх емоційно-
експресивне забарвлення. У галузі лексики лінгвостилістика також аналізує 
лексичні синоніми, використання у мовленні архаїзмів, неологізмів, 
діалектизмів тощо.  

Дослідники лексичної стилістики впродовж багатьох років вивчали 
окремі питання цього розділу мовознавства. В.В.Виноградов визначив 
складові лексичної стилістики, а також проаналізував синонімію мови зі 
стилістичного погляду. Ш.Баллі у змісті стилістики основне значення у 
галузі лексики приділяє емоційно-екстресивній стороні мовлення. Л.В.Щерба 
вперше наголосив на можливому стилістичному ефекті кожного слова у 
мовленні, а не тільки окремих груп лексики, як це вважалося раніше. 



Найбільш глибокий аналіз стилістичних ресурсів лексики і фразеології дає 
І.П.Їжакевич [7].  

Як відомо, слово – це сильна зброя в руках мовця, засіб передачі думки. 
Стилістична природа слова може полягати як у тому, що воно визначає 
специфічне обличчя стилю, так і в тому, що у певних, стилістично 
зумовлених межах, лексема вживається в будь-якому функціональному 
стилістичному оточенні. У лексиці на семантику слова також нашаровуються 
додаткові оцінки. Стилістичне забарвлення слова – це його місце у контексті, 
в певній системі або ряді слів. 

Ю.Д.Дешерієв наголошував на існуванні лексико-стилістичних 
опозицій. Г.П.Їжакевич стверджує наявність у лексичній системі української 
мови стилістичних опозицій у декількох планах: а) функціонально 
стильовому (професіоналізми, лексика ситуативного вжитку; висока, низька, 
нейтральна); б) діахронічному (неологізми, історизми); в) нормативно-
регіональному (розмовна лексика, діалектизми, жаргонізми); г) експресивно-
емоційному (експресивна, емоційна лексика); д) семантично-формальному 
(антоніми, омоніми, пароніми) [7]. Така класифікація лексики української 
мови зі стилістичного боку досить глибока, адже автор аналізує майже всі 
можливі лексико-стилістичні ресурси мови. Проте єдиного погляду на 
класифікацію лексико-стилістичних ресурсів мови немає. Вчені підходять до 
цього питання з різних точок зору. Класифікація І.Г.Чередниченка носить 
суто стилістичний характер, у ній учений висвітлює загальновживану 
лексику і лексику вузького стилістичного призначення; синоніми, антоніми, 
омоніми; архаїзми, неологізми; метафори.  

Враховуючи все краще у класифікаціях науковців (одні в них 
схилялися більше до лексики, інші – до стилістики), у сучасній лінгвістиці 
має бути єдина систематизація лексико-стилістичних ресурсів мови, де було 
б узято до уваги взаємодія лексичних елементів, їх стилістичне навантаження 
і роль у певний період розвитку мови. Такий підхід видається найбільш 
переконливим і сучасним, оскільки базується на останніх досягненнях 
психолого-педагогічної науки. Нам близька позиція А.П.Коваль, 
Г.П.Їжакевича, хоч їхні класифікації потребують уточнень, доповнень. 
Пропонуємо аналіз лексичних ресурсів мови з погляду стилістики, який 
відповідав би вимогам сучасної української літературної мови: 
загальновживана лексика, слова з переносним значенням, стилістично 
забарвлена лексика; синоніми, антоніми, омоніми; фразеологічні конструкції. 
У процесі аналізу будемо характеризувати не саму лексичну категорію, а її 
стилістичне навантаження. 

Стилістично нейтральні слова характерні для всіх стилів мовлення, 
оскільки означають загальновідомі поняття і не мають стилістичного 
забарвлення. Ці самі слова можуть набувати емоційно-експресивних 
відтінків, коли вживаються в переносному значенні (полісемія, 
метафоризація, порівняння). Переносні значення слів властиві для 
художнього і публіцистичного стилів, рідше – для розмовного. У науковому 
й офіційно-діловому вони не вживаються. Полісемія широко 



використовується в художньому мовленні як основа каламбура. Зіткнення 
двох полісемічних слів дає змогу переходити від вужчого до ширшого у 
мовленні – такий стилістичний прийом Р.А.Будагов назвав „проміжною 
ланкою” у семантичному розвитку слова [2]. За допомогою полісемічних слів 
у одному тексті вдається зосередити увагу на перебоях душі, переплітанні 
психологічних ліній, а також обіграти слово у вільному, незв’язаному і 
фразеологічному контексті. Метафоризація відбувається на основі асоціацій, 
вона спрямовується на створення асоціативної символіки, антропоморфізації, 
суміжності за допомогою різних перенесень (наприклад, якостей чи рис 
істоти на неживі предмети). Засноване на метафоризації стилістичне 
перенесення семантики слова в непрямому значенні лежить в основі 
створення тропів: метафори, епітета, метонімії, синекдохи, гіперболи, літоти. 

Особливе місце в лексичній стилістиці належить стилістично 
забарвленим словам, яким притаманне вузьке стилістичне забарвлення – це 
термінологічні, діалектні слова, неологізми, архаїзми, емоційні слова. 

Основною органічною сферою застосування термінологічної лексики є 
науковий, офіційно-діловий стилі, частково публіцистичний, де вона виконує 
номінативну та дефінітивну функції. Щодо наукового стилю, то в кожному 
його різновиді ця лексика проявляє свою особливість. Для науково-
популярного є одним із найважливіших стилетворчих функціональних 
елементів, хоч і має в ньому стилістично нейтральний колорит, у власне 
науковому концентрація її найвища, термінологічна лексика в ньому має 
переважно вузькоспеціалізований характер. У публіцистичному стилі 
науково-термінологічна лексика, виконуючи номінативну функцію, також 
може ставати джерелом гумору. Використання термінологічної лексики в 
художньому стилі досліджував Л.А.Булаховський, який дійшов висновку, що 
вона наявна у цьому стилі у двох планах: стилістично-виражальному та без 
стилістичної настанови. 

Діалектизми широко використовуються у розмовному стилі, побутують 
вони в науковому і художньому стилях. У науковому є об’єктом наукового 
аналізу в лінгвістиці. У художньому стилі на перших етапах його розвитку 
вони існували стихійно, без стилістичної авторської настанови, а з другої 
половини XIX ст. у руках майстрів художньої літератури перетворюються в 
засіб досягнення стилістичної експресії. У лінгвістиці визначено й описано 
діалектизми загальномовні та індивідуальні у різних функціональних стилях 
(Л.А.Булаховський, І.Г.Чередниченко, А.П.Коваль, І.Й.Тарасенко). 

Загальномовні неологізми найперше поширюються в публіцистичному 
стилі, а потім проникають в інші функціональні стилі, де з часом втрачають 
характер новизни. Індивідуальні характеризуються приналежністю до 
художнього стилю і частково публіцистичного, в яких виконують важливу 
стилістичну функцію і є засобом естетичного впливу на читача. 

Архаїзми (історизми та архаїзми стилістичні) мають обмежене, але 
чітке і виразне стилістичне спрямування. Історизми у художньому і 
публіцистичному стилях існують як важливий мовностилістичний засіб 
відтворення культурно-побутового колориту епохи, а також як метафори. У 



науковому стилі виступають у функції нейтральних термінів, за допомогою 
яких відтворюються історичні події, називаються реалії певної епохи. 
Архаїзми стилістичні вживаються в художньому і публіцистичному стилях, 
зображуючи певний історичний етап, підкреслюючи, підносячи описуване, а 
також виражаючи іронію, сарказм. 

Емоційні слова широко і багатопланово використовуються в 
художньому стилі для авторського ставлення до описуваного та передачі 
власних почуттів, характеристики персонажів, створення колориту твору. В 
науковому і публіцистичному стилях наявні ці слова з виразним соціальним 
забарвленням, пов’язаним із позитивними чи негативними емоційними 
оцінками. 

Особливе місце в лексичній стилістиці належить синонімам, оскільки 
„всяка стилістика ґрунтується на системі синонімів” [8, 125] (слів, 
словотворчих, морфологічних, синтаксичних конструкцій). Лексична 
синоніміка є головним і найважливішим показником особливості тексту. 
Синонімічний добір слів визначає функціонально-стильове спрямування 
твору та індивідуальні смаки автора. Стилістичні функції синонімів в 
українському мовленні різноманітні: функція урізноманітнення контексту, 
зумовлена прагненням уникнути повторень; функція взаємного або 
перехресного уточнення, коли кожне слово є деталізуючим по відношенню 
до іншого; функція підсилювання; емоційно-оцінна, естетична функції. 
Слова в синонімічному гнізді спільні за семантикою, але різні за 
функціонально-стильовою приналежністю, тому вибір складників 
синонімічного ряду дуже важливий для мовця. Стилістичний добір синонімів 
передбачає якісне використання слів у тексті (зіставлення нейтрального і 
належного до певного слова; нанизування одностильових синонімів і 
протиставлення різностильових), їх кількісне навантаження і комбінування. 
Лексична синоніміка неоднаково представлена у різних функціональних 
різновидах мовлення.  

Використання мовних синонімів у великій кількості і значній 
різноманітності характерне для художнього стилю (контекстуальні синоніми 
на відміну від загальномовних властиві лише цьому стилю мовлення). У 
публіцистичному стилі, зокрема в художньо-публіцистичному, автори теж 
широко застосовують ці мовні засоби для вираження своїх задумів та 
індивідуальності. Синоніміка у розмовному стилі, порівняно з попередніми, 
вживається не так часто і дещо одноманітно. Науковий і офіційно-діловий  
стилі обмежують уживання синонімів (можливі лише контекстуальні 
уточнення з прямим значенням). Отже, у кожному стилі мовлення наявна 
лексична синоніміка з певними особливостями використання. 

Чільне місце у стилістичній системі займають антоніми, які відносяться 
до лексико-стилістичної категорії завдяки своїм внутрішнім семантичним 
властивостям й індивідуальним світосприйняттям мовців. Антоніми є 
важливим стилістичним засобом, виконують у тексті важливі стилістичні 
функції: зіставлення, протиставлення, антонімічної градації. Антонімія 
лежить в основі таких художньо-зображувальних прийомів, як антитеза, 



іронічне зіставлення, оксиморон. Особливо широко застосовуються в 
художньому і публіцистичному стилях. У науковому за допомогою них 
протиставляються одні поняття іншим. Виконуючи функцію протиставлення, 
антонімічні слова подекуди трапляються і в офіційно-діловому стилі. Вони 
наявні також у розмовному мовленні, про що свідчить чимало прислів’їв, 
приказок, фразеологізмів. Вважаємо доцільним зауважити, що антонімічне 
багатство української мови чимале, а вміле його використання збагатить 
мовлення кожної особистості. 

Омонімія належить до стилістичних засобів вузького спрямування 
щодо використання та стильової приналежності. У художньому, 
публіцистичному, розмовному стилях вона є засобом створення комічного, 
каламбурів. У науковому й офіційно-діловому стилях омоніми 
використовуються тільки як конкретні назви понять, предметів, явищ, дій. 
Слід наголосити, що, вживаючи слова, треба добре знати їх значення і вміло 
використовувати. 

Таким чином, специфічна лексична система української мови відіграє 
важливу стилістичну роль, яку можуть виконувати не тільки емоційні й 
експресивні слова, а й будь-яка лексема. Вибір їх зумовлений багатьма 
різноплановими семантико-стилістичними причинами і є важливим 
матеріалом для створення певного стилю мовлення. Потрібно зазначити, що 
весь склад лексики української мови може бути використаний зі 
стилістичною метою у дбайливих руках мовців. Тому сучасний стан 
української літературної мови й у наш час є предметом різнопланових 
досліджень стилістичних особливостей її лексичного фонду. 

Виконання вправ на вироблення лексично-стилістичних умінь і 
навичок учнів 10 класу. 

Вправа 1. Прочитайте текст, визначте стиль мовлення. Назвіть стильові 
ознаки текстів на лексичному рівні. З’ясуйте стилістичне значення цих слів. 
Надрукований на картках текст роздати поваріантно. 

Текст І. Функціональна стилістика вивчає закономірності 
функціонування національної мови відповідно до потреб суспільства, 
ситуації спілкування, тобто функціональний аспект мови. Особливу увагу 
приділяє використанню мови у різних типізованих сферах спілкування 
відповідно до суспільно-продуктивної діяльності та форм суспільної 
свідомості (наука, політика, право, мистецтво, виробництво, побут), 
тобто питанням визначення, формування і розвитку функціональних стилів 
літературної мови (Мацько Л.І. та ін. „Стилістика української мови”). 

Текст ІІ. Для 15 млн. американок, які не можуть встояти перед 
спокусою покупок і тому залишають у магазинах усі гроші, одна із 
фармацевтичних компаній створила пігулки від марнотратства. Ця новина 
порадує покупців, але ні в якому разі не продавців. На думку спеціалістів, на 
сьогодні більше мільйона чоловіків у країні – такі ж нестримні марнотрати, 
а ще 40 мільйонів американців – на межі перетворення на невиправних 
марнотратів (газета „Вечірні Черкаси”). 



Вправа 2. Відредагуйте речення. Які стилістичні помилки наявні у 
реченнях? Охарактеризуйте мовні засоби, використані для їх усунення? 

Олена чула мелодійну, ніжну мелодію.  Серед головних образів твору 
яскраво виявляється образ Ірини. Аналізуючи моменти боксерського бою, 
кореспондент зупинився на ключових  його моментах і сказав, що бій 
пройшов успішно для В.Кличка. 

Вправа 3. Замініть усно, якщо це можливо, застарілу лексику на сучасні 
слова. Визначте стиль і тип мовлення. Текст записати на зворотному боці 
дошки. 

Ярославна рано плаче у Путивлі на забралі, мовлячи: „Світлеє і 
трисвітлеє сонце! Всім тепле і красне єси! Чому, господине, простерло 
гарячі промені свої на лади воїв, в полі безводнім спрагою їм луки звело, 
тугою сагайдаки стягло?”(„Слово о полку Ігоревім”). 

Вправа 4. Введіть у речення слова, поясніть їх значення. У якому стилі 
мовлення вони можуть уживатися? 

Маршрутка, офіс, спонсор, кайфувати, мобільний, ринкові. 
Вправа 5. Замінити діалектизми синонімічними загальновживаними 

словами. Визначте, для якого стилю мовлення нормативне їх уживання. 
Жалива, чичуга, гора, сон, зимний, карафа. 
Слова для довідок. Кропива, графин, свиня, соняшник, холодний, 

горище. 
Отже, використання такої системи теоретичного і дидактичного 

матеріалу дасть змогу не лише розширити мовленнєві знання, а й міцно 
засвоїти особливості стилістичного вживання лексичних одиниць у мовленні, 
що і сприятиме розвитку стилістичних умінь і навичок старшокласників. 
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