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використання в навчальному процесі електронних технологій на українсь-
комовній основі … Водночас поєднання інтересу учнів і студентів до високо-
технологічних видів діяльності з українськомовною основою спонукатиме їх до 
глибокого оволодіння українською мовою, створення належного мовленнєвого 
середовища як в освітніх закладах, зокрема, так і в українському суспільстві в 
цілому. 

Сучасна мовна ситуація в галузі освіти України свідчить про те, що лише 
проголошення декларації щодо статусу української мови для її утвердження в 
цій сфері недостатньо [6]. Необхідні дієві механізми формування та реалізації 
державної мовної політики в галузі освіти, які варто розпочати з суттєвого 
редагування законодавства про мови в нашій країні. 
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ПРОБЛЕМА НОРМИ У СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ 

 
Постановка проблеми дослідження. Формування духовно багатої осо-

бистості не можливе без оволодіння мовою як засобом спілкування, пізнання, 
мислення.  

Тільки досконале володіння українською літературною мовою дає змогу 
досягти точності, чіткості, вичерпності у викладі змісту матеріалу. А це вимагає 
знання норм і правил усного й писемного мовлення української мови. 
Розуміння норми висуває цілу низку проблем стосовно визначення цього 
поняття. 
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У сучасній лінгвістиці не існує одностайності як до проблеми норма-
тивності взагалі, так і до окремих конкретних норм української літературної 
мови. Суперечливі погляди й навіть у самому визначенні поняття норма. Усе це 
свідчить про недостатню розробленість цього питання. 

Аналіз сучасних досліджень і публікацій показав, що за останні роки 
вченими було опубліковано низку наукових праць, присвячених трактуванню 
терміну «норма». Теорія норми знайшла своє, хоча й далеко неоднозначне, 
відображення в роботах багатьох мовознавців. В українському мовознавстві 
питання норми порушували І. П. Білодід, М. А. Жовтобрюх, В. М. Русанівсь-
кий, М. М. Пилинський, А. П. Коваль тощо.  

У сучасній лінгвістиці досліджували поетичну норму (Р. О. Будагов), 
стилістичну норму (Н. Г. Михайловська), поетичну норму, белетристичну 
норму, внутрішню норму (В. П. Григор’єв), норми художньої мови (Т. Г. Ви-
нокур), естетичну норму (Я. Мукаржовський), неологічну норму (Г. М. Вокаль-
чук, Н. А. Адах, Н. В. Гаврилюк, В. В. Максимчук), фоностилістичну норму 
((Г. М. Сюта, Н. Л. Дащенко, Ю. Л. Маленовський), синтаксичну норму 
(Н. В. Гуйванюк) тощо. 

Мета статті – здійснити теоретичне обґрунтування понять «норма». 
Виклад основного матеріалу. Неоднозначні, а часто й суперечливі 

погляди мовознавців стосовно поняття «норма». Ці відмінності залежать від 
різного підходу до проблеми нормативності. Це стосується загальної теорії 
мови, культури мови, а також практичних міркувань мовної культури. Проте 
відмінності у тлумаченні наукових дефініцій поняття «норми» потребують 
узгодження, що сприятиме уточненню цього поняття. У світовому мовознавстві 
використовуються такі терміни, як «стандартна мова», «мовний стандарт», 
«літературна (нормована) мова», «мовна норма». 

Проблеми мовної норми як функціонального, лінгвосоціологічного й 
конкретно-історичного поняття активно вивчали представники празької 
лінгвістичної школи. Вони розмежували поняття «узус», «літературна мова», 
«норм» та «кодифікація». 

Вагомий внесок у дослідження поняття «норма» зробив Л. П. Крисін. 
Досліджуючи сучасну літературну норму, він відзначив, що в лінгвістиці 
термін «норма» використовується в двох значеннях – широкому й вузькому. 
Так, у широкому сенсі під нормою розуміють традиційно й стихійно 
сформовані засоби мовлення, які відрізняють даний мовний ідіом від інших 
мовних ідіомів. У вузькому ж розумінні нормою є результат цілеспрямованої 
кодифікації мови. Таке бачення норми нерозривно пов’язане з поняттям 
літературної мови, яку інакше називають нормованою, або кодифікованою. Сам 
же дослідник мовною нормою вважає сукупність найбільш стійких мовних 
засобів та правил їх вживання, які є традиційними та прийнятними в певному 
суспільстві в певну епоху [3,233]. 

На думку Т. Андрєєвої та О. Іванової, норма – сукупність традиційних 
реалізацій мовної системи, історично сформованих і закріплених у процесі 
суспільної комунікативної практики [1]. 
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У дослідженнях Л. А. Вербицької [2,12] норма трактується як усвідом-
лення тих чи інших засобів мовного вираження в якості правильних, зразкових 
та припис їхнього використання (кодифікація).  

Вітчизняний мовознавець О. О. Селіванова визначає мовну норму як 
«обрані у процесі комунікативної взаємодії з числа варіантів мовної реалізації, 
уніфіковані, свідомо фіксовані й найбільш поширені традиційні зразки 
(стандарти) репрезентації системи мови (засоби мови і правила їхнього 
вживання)» [5,346].  

Струганець Л. В. зазначає, що норми характерні не тільки літературній 
мові. Вони властиві й іншим формам існування мови (наприклад, діалектам) 
[6].  

Норма літературної мови – це ключове поняття теорії культури мови. За 
визначенням Л. В. Струганець, норма літературної мови – реальний, історично 
зумовлений і порівняно стабільний мовний факт, що відповідає системі та 
нормі мови й становить єдину можливість, або найкращий для даного 
конкретного випадку варіант, відібраний суспільством на певному етапі його 
розвитку із співвідносних фактів загальнонародної (національної) мови у 
процесі спілкування [6]. 

Подібну думку стосовно визначення терміна «норма» висловлює 
С. І. Ожегов: «норма – це сукупність найбільш придатних («правильних», 
«кращих») для обслуговування суспільства засобів мови, що складається як 
результат добору мовних елементів (лексичних, вимовних, морфологічних, 
синтаксичних) з існуючих, наявних, утворюваних знову чи добутих з пасивного 
запасу минулого у процесі соціальної, в ширшому розумінні, оцінки цих 
елементів» [4,15].  

Будь-яке мовне явище може вважатися нормативним, якщо воно 
ґрунтується на трьох ознаках [7, 5]: 

1) відповідності того чи іншого явища структурі мови; 
2) регулярності відтворюваності відповідного явища в процесі 

комунікації; 
3) суспільному схваленні і визнанні відповідного явища як нормативного. 
Звичайно, що розглянуті дефініції поняття «норма» у дослідженнях 

лінгвістів не вичерпують усіх її визначень, проте навіть такий аналіз дозволяє 
зробити висновок, що за час свого існування поняття норми зазнало істотних 
змін та уточнень щодо змісту та обсягу. 

Поняття норми слід розглядати як у синхронії, так і в діахронії. Мовна 
норма є соціально-історичною категорією, оскільки знаходиться в 
нерозривному зв’язку з розвитком суспільства і є соціально-історичною 
категорією. Тож ж слід зробити висновок, що мовна норма є не щось інше, як 
елементарний підсумок свідомого відношення до мови з боку суспільства. 
Соціально-економічні відносини ведуть до нових потреб у спілкуванні і до 
зміни мовленнєвої поведінки. Оскільки в процесі комунікації паралельно діють 
мовленнєві норми різного замовлення, мовні засоби постійно підлягають оцінці 
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й переоцінці, що складає відомий компонент сукупної суспільної свідомості. 
Тому функціонально-стилістична доцільність мовних одиниць має бути 
визнана найважливішим критерієм встановлення норми.  

Висновки й перспективи подальших досліджень. Аналізуючи різні 
підходи до трактування поняття «норма», можна зробити висновок, що в 
сучасному мовознавстві природа норми суперечлива. Оскільки вона соціально 
зумовлена, історично мінлива, піддається переоцінці, то аналіз цієї проблеми 
дає можливість окреслити лінгвістичну й соціально-історичну сутність норми, 
виділити основні ознаки, намітити найголовніші аспекти її вивчення. 
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕМИКАННЯ КОДУ 
В МОВЛЕННІ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИКІВ 

 
Соціолінгвістика як напрям сучасного мовознавства базується на таких 

поняттях як мовна спільнота, мовна ситуація, білінгвізм, диглосія, мовний код, 
перемикання коду тощо. Мовний код розуміють як сукупність мовних засобів, 
що використовуються з комунікативною метою і характеризуються певною 
однорідністю (це можуть бути літературні мови, соціальні та територіальні 
діалекти, стилістичні різновиди однієї мови тощо). Саме на використання 
різних кодів, а також на механізм переключення кодів найчастіше звертають 
увагу у лінгвістичних дослідженнях двомовності [4, 5]. 

В українській соціолінгвістиці питання перемикання мовного коду 
вивчають спорадично у розвідках, присвячених мовній ситуації в Україні 




