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 У статті обгрунтовано основні проблеми вивчення мовленнєвих 

жанрів на уроках української мови. Описано етапи використання 

комунікативних ситуацій вивчення мовленнєвих жанрів. Проаналізовано 

наявні класифікації мовленнєвих жанрів. На основі аналізу наукової 

літератури автор доходить висновку про актуальність впровадження  і 

вивчення мовленнєвих жанрів на уроках української мови. 
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В статье обоснованы основные проблемы изучения речевых жанров на 

уроках украинского языка. Описаны этапы использования коммуникативных 

ситуаций изучения речевых жанров. Проанализированы имеющиеся 

классификации речевых жанров. На основе анализа научной литературы 

автор приходит к выводу об актуальности внедрения и изучения речевых 

жанров на уроках украинского языка. 
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  Постановка проблеми. У сучасних умовах розвиток комунікативної 

компетентності учнів, формування комунікативних умінь і навичок має 

починатися із вивчення лінгвістичної теорії (особливості функціонування 

мовних одиниць, характеристика текстів, його частин, особливості 

комунікативної ситуації), через спостереження й аналіз над функціонуванням 

мовних категорій у конкретних текстах (дискурсах) і до створення власних 

висловлювань з урахуванням усіх особливостей комунікативної ситуації 

(спочатку мовленнєвих актів, пізніше мовленнєвих жанрів тощо). 

Формування комунікативної компетентності – складне завдання не тільки 



для вчителя, а й самого учня, оскільки знання і вміння, сформовані в 

початковій школі, повинні мати подальший розвиток, не закінчується у 

старшій школі, а продовжується у дорослому житті людини.  

 Процес формування комунікативної компетентності, і результативний 

етап його передбачають наявність ситуації, важливого значення набуває 

теорія мовленнєвих жанрів, що стає однією з небагатьох задіяних на практиці 

моделей комунікації, що враховують такі важливі параметри, як ситуація і 

сфера спілкування, стиль, інтенційний фактор, форма мовлення, у т.ч. 

способи оформлення початку й кінця промови, передавання ініціативи в 

діалозі, а також стратегій й тактики ведення комунікації [3,с.97].  Тому ця 

інформація набуває актуальності, адже одне із найголовніших завдань 

шкільної мовної освіти – сформувати компетентного мовця. 

Аналіз останніх досліджень. Одним із важливих питань сучасної 

лінгвістики є визначення питання мовленнєвого жанру. Як вважають                   

Н. Арютюнова, Ф. Бацевич, В. Богданов, А. Вежбицька, О. Падучева,                  

О. Селіванова, М. Федосюк, Т. Шмельова, мовленнєвий жанр об’єднує 

мовленнєві акти, становлячи собою базову одиницю комунікації. 

Мета статті -  обгрунтувати доцільність вивчення мовленнєвих 

жанрів у практику навчання української мови у старшій школі. 

  Виклад основного матеріалу. Поява першої групи жанрознавчих 

розвідок асоціюється з іменем Аристотеля (ІV ст. до н.е). У своїй праці 

Поетика вчений пояснює механізм виникнення літературних творів, 

пов’язуючи поняття жанру з родом літературного твору. Вивчення жанру у 

літературному аспекті продовжують і теоретики класицизму - Буало 

(Франція), Готшед (Німеччина), Сумароков (Росія). Останні досліджують 

проблеми трансформації жанрів, зв’язку жанру зі стилем, здійснюють 

морфологічний аналіз літературних жанрів різних історичних епох [1,с.129]. 

 Аналіз низки словникових дефініцій вказує на те, що жанр і досі 

трактується або у занадто вузькому значенні (з точки зору його літературної 

чи мистецької приналежності) або у широкому значенні безвідносно до його 



лінгвістичної природи. Свідченням цього є такі визначення жанру рід творів 

у сфері будь-якого мистецтва, що характеризується тими або іншими 

сюжетними і стилістичними ознаками, історично сформований тип 

літературного твору (епопея, роман, повість, оповідання, поема, вірш тощо), 

синтез характерних особливостей змісту і форми певного виду творів, 

відносна художньо – композиційна сталість, здатна до постійного розвитку й 

оновлення, особливий вид мистецтва, писемної творчості, що 

характеризується певними рисами, притаманними всім прикладам цього виду 

[3,с.89]. 

 Друга група досліджень жанру фокусує увагу на розгляді окремих 

аспектів жанрового оформлення мовлення (Гольдін, Демянков, 

Пешковський, Скребнев). Дослідження цих мовознавців максимально 

наблизили появу лінгвістичної теорії жанру. 

Третя група жанрових розвідок пов’язана із теорією мовленнєвих 

жанрів М.М. Бахтіна, початок якій поклав В.В. Волошинов. У дослідженнях              

В.В. Волошинова головна увага відводиться висловленню, що визнається 

соціальною подією, створеною в результаті комунікативної взаємодії її 

учасників [2,с.67-68].  Поняття висловлення набуває подальшого осмислення 

в теорії мовленнєвих жанрів М. М. Бахтін та є ключовим у формулюванні 

дефініції мовленнєвих жанрів, під якими розуміють визначені, відносно 

стійкі тематичні, композиційні та стилістичні типи висловлювань. На думку 

вченого ми говоримо жанрами, навіть якщо не здогадуємось про їх 

існування: Ці мовленнєві жанри даються нам майже так само, як рідна мова, 

якою ми вільно володіємо [2,с.2002]. Але на відміну від форм мови, жанрові 

форми набагато пластичніші, чим і пояснюється їх розмаїття. Вчення про 

жанри мовлення складає один із аспектів бахтінської філософії мови, яка, в 

свою чергу, відображає тільки один бік його цілісної концепції культури. У 

монографії «Проблема мовленнєвих жанрів» М.М. Бахтін розмежовує 

мовленнєве спілкування, висловлення як його одиниці і мову, що постачає 

засоби для побудови висловлювань [1,с. 34-36]. 



 Мовленнєвий жанр М.М. Бахтін визначив як категорію, що дозволяє 

пов’язати соціальну реальність із мовною реальністю. Жанри мовлення 

вчений називав приводними ременями від історії суспільства до історії мови                   

[2, с.159 ]. При цьому мовленнєвий жанр він розумів як універсальну 

одиницю мовлення. Кожне окреме висловлювання, звичайно, індивідуальне, 

але кожна сфера використання мови виробляє свої відносно стійкі типи таких 

висловлювань, які ми й називаємо мовленнєвими жанрами. Особливо 

потрібно підкреслити різновидність мовленнєвих жанрів (усних і 

письмових). Дійсно, до мовленнєвих жанрів ми повинні віднести і короткі 

репліки побутового діалогу (причому розмаїтість видів діалогу залежно від 

його теми, ситуації, складу учасників є надзвичайно великою), і побутову 

розповідь, і лист (у всіх його різноманітних форматах), і коротку стандартну 

військову команду, і розгорнутий і деталізований наказ, і досить строкатий 

репертуар ділових документів (у більшості випадків стандартний), і 

різноманітний світ публіцистичних виступів (у широкому сенсі слова: 

суспільні і політичні) але сюди ж ми маємо віднести й різноманітні форми 

наукових виступів і всі літературні жанри (від приказки до багатотомного 

роману) [2, с. 201-202]. 

 Як зауважується в сучасних теоретичних працях із проблем 

комунікативної лінгвістики, прагматична спрямованість мовлення детермінує 

певні типові одиниці й категорії, якими послуговується суб’єкт у процесі 

мовлення для досягнення бажаних результатів комунікації чи конкретного 

комунікативного ефекту. Зокрема, важливим компонентом спілкування є 

використання мовленнєвих жанрів - типізованих схем мовленнєвих дій, 

закріплених у суспільному обігу, що мають специфічну притаманну їм 

тематику, побудову та стилістичне забарвлення. Комунікативна компетенція 

мовця складається з певного набору мовленнєвих жанрів [3,с.35-36]. 

 Досліджуючи природу жанрів, І.М. Горелов відзначає, що жанри 

мовлення не є зовнішніми умовами комунікації, яких адресант повинен 

дотримуватись у мовленнєвій діяльності. Жанри мовлення присутні у 



свідомості мовної особистості вигляді готових зразків, що впливають на 

процес розгортання думки в текст. Виділяють чотири класи мовленнєвих 

жанрів: інформативні, імперативні (прохання, поради і т.д.), етикетні або 

перформативні (привітання, поздоровлення тощо), оцінні [4, с.76]. 

 Зазначимо, що існують різні класифікаційні ознаки мовленнєвих 

жанрів, а саме комунікативна мета, концепція автора, концепція адресата, 

змістове наповнення, комунікативне минуле, комунікативне майбутнє, 

параметр мовного втілення (Т.В. Шмельова), породження мовлення (В.В. 

Дементьєв), структуру й модель дискурсу і комунікації загалом (Н.Д. 

Арутюнова) тощо. Найбільш відомій у сучасній науці підхід Т. Шмельової до 

створення моделі МЖ  це визначення семи жанроутворювальних параметрів. 

Зокрема дослідниця виділяє такі МЖ: 

1) за комунікативною метою: інформаційні (повідомлення, 

підтвердження, запит, заперечення інформації, згода з думкою 

або заперечення її), оцінні (похвала, огуда, схвалення, докір), 

етикетні (привітання, вибачення, призначення на посаду, 

прощання, оголошення війни тощо), імперативні (наказ, 

прохання, заборона, порада, рекомендація, інструкція, обіцянка, 

зобов’язання тощо); 

2) за концепцією автора (адресанта): свій/чужий, 

старший/рівний/підлеглий авторитетний/неавторитетний такий, 

що має/ не має повноважень більш/менш поінформований 

зацікавлений/ незацікавлений тощо; 

3) за концепцією адресата (враховує аналогічні параметри); 

4) за подвійним змістом передбачає віднесеність / невіднесеність до 

особистісної сфери автора або адресата, часову перспективу 

події, оцінку події, важливою є кількість подій (епізодів, 

вчинків); 

5) за комунікативним майбутнім визначає стандарти спілкування, 

що передбачають певну послідовність появи одних МЖ за 



іншими: наприклад, після прохання виникає згода або відмова, 

після запитання – відповідь та ін. 

6) за комунікативним минулим, враховуючи те, що передує жанру, 

виділяє МЖ реактивні й ініціативні; 

7) за параметрами мовного втілення - це спосіб мовного 

оформлення, за допомогою якого МЖ доходить до його адресата 

(наприклад, заповнення формуляра чи складна творча праця, що 

супроводжує написання роману) [9, с.57-59].  

 Зокрема, М. Федосюк зазначає: мовленнєві жанри – це «відносно 

стійкі, тематичні, композиційні та стилістичні типи текстів», які є 

прийнятними в конкретних ситуаціях і призначені для передавання певного 

змісту типовим способом побудови мовлення, що складається з кількох (іноді 

одного) мовленнєвих актів [8, с.29]. 

Науковці схильні вважати мовленнєвий жанр зразком, моделлю, 

готовою формою, яка застосовується при творенні дискурсів (М. Бахтін,           

В. Богданов,  В. Дементьєв). Це саме підкреслює у визначенні мовленнєвого 

жанру Ф. Бацевич: «тематично, композиційно й стилістично усталені типи 

повідомлень – носіїв мовленнєвих актів, об’єднаних метою спілкування, 

задумом мовця з урахуванням особистості адресата, контексту і ситуації 

спілкування» [3, с.160 ]. 

 Польська дослідниця Г. Вежбицька моделює жанр «за допомогою 

послідовності простих речень, що виражають мотиви, інтенції та інші 

ментальні акти мовця», спираючись на власну теорію семантики 

елементарних смислових одиниць [5, с.56-57]. 

 Проблема мовленнєвих жанрів перетинається з поняттям 

комунікативної ситуації, одного з основних об’єктів прагмалінгвістичного 

дослідження. У ході ситуації спілкування мовець вирішує конкретне 

завдання, використовуючи різні способи мовленнєвого впливу. Наприклад, у 

ході спілкування мовець вирішує конкретне комунікативно прагматичне 

завдання, використовуючи різні способи мовленнєвого впливу  здійснює 



примирення, освідчується в коханні, демонструє агресію, виправдовується. 

Вирішення одного над завдання за допомогою різних прийомів  мовленнєвих 

тактик  здійснюється в межах однієї ситуації. У вузькому розумінні 

мовленнєвий жанр виступає як тривала  інтеракція, що породжує діалогічну 

єдність або монологічне висловлювання. Тоді можна припустити, що 

мовленнєвий жанр виступає відносним синонімом комунікативної ситуації. 

 Комунікативна ситуація виконує три функції: 

1) лімітуючу (комунікативна ситуація задає комуніканту обмежуючі умови 

комунікативної діяльності, жанр комунікативної взаємодії, пропонує вибір із 

репертуару ролей, стратегій і тактик мовленнєвої поведінки; 

2) інтегруюча (комунікативна ситуація традиційно пов’язується в лінгвістиці 

з цілісністю мовленнєвого твору. Під ситуацією зазвичай розуміється 

співвідношення змісту мовленнєвого твору з ситуацією; 

3) типізуюча (комунікативна ситуація формує текстуальну рамку, тобто 

єдність комунікативних параметрів тексту. Тексти, що виникають у таких 

комунікативних ситуаціях, характеризуються однаковими структурними і 

стилістичними властивостями. 

 За Р. Якобсоном, стандартна комунікативна ситуація має шість 

складників адресант, адресат, контакт, повідомлення, контекст, код. У його 

моделі комунікації адресант, використовуючи засоби мовного коду, формує 

повідомлення та з його допомогою встановлює контакт з адресатом у межах 

конкретного контексту. Контекст у моделі Р. Якобсона пов’язано зі змістом 

повідомлення, з інформацією, що передавалась ним. Поняття контакту має 

зв'язок із регулярним аспектом комунікації.  Під контактом розуміється 

взаємодія між комунікантами, особливості її перебігу, повідомлення або 

текст  - певна інформація, передана одним суб’єктом іншому і т.д. 

 Лінгвістичний опис комунікативної ситуації припускає знання й 

урахування параметрів комунікативного акту у цілому. Зокрема, як зазначає 

К.Ф. Седов, робиться акцент на кількох параметрах, а саме: 



1) враховуються комуніканти з їх об’єктивним і суб’єктивним мовно-

практичним знанням і досвідом, фоновими знаннями, цілями 

спілкування; 

2) береться до уваги набір соціальних детермінант (оскільки кожний із 

комунікантів у ході мовленнєвого спілкування виступає у певній 

соціальній ролі); 

3) враховується актуальна ситуація спілкування або безпосереднє 

оточення комунікантів [7, с.112]. 

Висновки і перспективи подальших розвідок. 

 Порушена проблема не вичерпується розглянутими у статті аспектами. 

Необхідно наполегливо шукати можливості вивчення МЖ на уроках 

української мови. Активізація їх у мовленнєвій практиці учнів сприятиме 

забезпеченню тих результатів, на які орієнтують ключові підходи 

(особистісно орієнтовний, діяльнісний, і компетентнісний). З огляду на 

зазначене, перспективними досі залишаються різні аспекти вивчення жанрів 

мовлення у школі й упровадження їх у практику мовлення учнів, 

розроблення алгоритмів вивчення МЖ, моделювання життєвих ситуацій із 

застосуванням мовленнєвих жанрів на уроках української мови. 
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