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Ukrainian language 

Українська мова 

Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 

(АПСНІМ), 2018,  № 1 (17), P. 16-19        

 Галина Навчук, Лариса Шутак. Нечленимые восклицательные предложения в современном украинском 

языке. Цель исследования. В статье рассматриваются нечленимые восклицательные предложения с точки зрения тео-

рии речевых актов и теории эмоций; комплексно обоснованно эти языковые единицы на формально-синтаксическом и 

функционально-семантическом уровнях. Кроме того, определены средства выражения эмоций в нечленимых восклица-

тельных предложениях; установлено, что лексико-грамматическими маркерами этих синтаксических структур являются 

частицы, междометия, модальне слова, обращения, которые активно участвуют в их оформлении. Методы исследова-

ния: описательный – для описания формально-синтаксических и функционально-семантических особенностей нечлени-

мых восклицательных предложений; сопоставления – для анализа, синтеза и обобщения основных лингвистических 

теорий эмоций и теорий речевых актов, а также процессов, происходящих во время общения; методики лингвистическо-

го наблюдения, классификации и систематизации – для определения и различения формально-синтаксических и функ-

ционально-семантических особенностей нечленимых восклицательных предложений. Научная новизна. Впервые исче-

рпывающе проанализированы формально-синтаксические и функционально-семантические особенности нечленимых 

восклицательных предложений, на основании чего они определены как отдельнаю синтаксическаю категория, ведь сама 

схема их построения, независимо от лексического наполнения, служит выражению эмоций. Выводы. Доказано, что 

нечленимое восклицательное предложение является структурным типом, который служит в живой разговорной речи и 

речи персонажей художественных произведений способом выражения эмотивности, значение которой определяется в 

контексте и с помощью интонационных средств.  

Ключевые слова: нечленимые восклицательные предложения, контекст, лексико-грамматические средства, эмо-

циональность, экспрессивность, классификация. 

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими 

науковими завданнями. Одним із основних завдань, 

що стоять перед лінгвістикою на сучасному етапі, є роз-

криття сукупності чинників, які визначають вибір того 

чи іншого висловлювання й тієї чи іншої форми його 
реалізації. З цього погляду проблема визначення залеж-

ності особливостей мовленнєвої діяльності від особли-

востей емоційного стану людини є актуальною. У цьому 

зв’язку важливим є питання про місце емотивної функ-

ції серед інших функцій мови, у світлі чого постає про-

блема уточнення статусу окличних речень у системі 

синтаксичних одиниць, з’ясування їх видів і різновидів, 

зокрема виникає необхідність визначити засоби переда-

чі емотивності у власне-окличних синтаксичних струк-

турах, з-поміж яких вирізняють і нечленовані речення. 

Мета дослідження – з’ясувати структурні й функ-
ціональні особливості нечленованих окличних речень у 

сучасній українській мові, уточнити їх статус з погляду 

найновіших досліджень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 

започатковано розв’язання проблеми. Окличні речен-

ня представлені в сучасній українській мові великою 

різноманітністю типів: прості та складні (за будовою), 

односкладні й двоскладні (за складом граматичної осно-

ви), поширені й непоширені (за наявністю чи відсутніс-

тю другорядних членів речення). З-поміж цього розмаїт-
тя вирізняються й нечленовані конструкції, які виража-

ються частками, модальними словами, вигуками чи не-

розкладеними єдностями службових елементів.  

Прихильники традиційного вчення про члени ре-

чення, в основі якого лежить ідея нерозчленованості 

форми та змісту, такі структури класифікували як екві-

валенти речень і позначили терміном «слова-речення»1. 

Нечленовані речення класифікують за об’єктивною 

модальністю, за суб’єктивною модальністю, за викону-

ваною функцією. 

За результатами найновіших досліджень на позна-
чення цих утворень, які виникають здебільшого в усно-

му мовленні, діалогах, самостійно не вживаються, а су-

проводжують певний різновид членованих речень і ви-

пливають з його змісту, вживають термін «квазі-

речення»2. Деякі науковці виділяють їх як окрему струк-

1 Vihovanets' I. R. Gramatika ukrayins'koyi movi: Sintaksis [Grammar of the Ukrainian Language: Syntax], K.: Libid', 1993, P. 67;  

Kulik B. M. Kurs suchasnoyi ukrayins'koyi literaturnoyi movi [Course of Modern Ukrainian Literary Language], K.: Radyans'ka shkola, 

1965, Part II, Р. 201–202.; "Suchasna ukrayins'ka mova. Sintaksis" ["Modern Ukrainian language. Syntax"], K. : Naukova dumka, 1972, 

Р. 315–316. 
2 Zagnitko A. P. Teoretichna gramatika ukrayins'koyi movi. Sintaksis [Theoretical grammar of the Ukrainian language. Syntax], Donets'k : 

DoNU, 2001, P. 108.  
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турну одиницю в категорії власне-окличних речень3. 

Незалежно від того, який термін на позначення цих 

синтаксичних одиниць використовується, усі науковці 

сходяться на тому, що вони належать до тієї сфери син-

таксису, де межі між мовою і мовленням стираються. 
Тобто з цього погляду нечленовані окличні речення – 

синкретична одиниця, здатна виражати синтаксичну 

семантику мови і мовлення. Тому аналізувати ці конс-

трукції потрібно у взаємозв’язку їхніх формально-

синтаксичних і функціонально-семантичних реалізацій, 

оскільки своєрідність цих одиниць виявляється на кому-

нікативно-прагматичному рівні, де диференційну роль, 

окрім інтонації, відіграє комунікативна настанова, що 

корелює з функцією4. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Не-

членовані речення відображають позамовну дійсність, 
але не предметний світ і поняття про нього, а прояви 

чуттєво-вольової сфери людей, так само реально існую-

чої, як і предметний світ. Це прояви почуттів, емоцій, 

спонукань, бажань, що з’являються в суб’єкта під впли-

вом об’єктивних факторів. 

У формально-синтаксичному плані нечленовані 

структури відрізняються від інших типів речень тим, що 

в них немає ні головних, ні другорядних членів речення, 

оскільки ні з частками, ні з вигуками, ні з модальними 

словами синтаксична роль членів речення в синтаксич-

ній структурі мови, як правило, не пов’язується5. Вида-
ється цілком переконливим твердження І. Р. Вихованця 

про те, що «предикативний (модально-часовий) стосу-

нок до дійсності часто представляється в них або опосе-

редковано, з “опорою” на модально-часовий план дво-

складних чи односкладних речень у складному синтак-

сичному цілому (тексті), або тяжіє до теперішнього часу 

з огляду на миттєвий (спонтанний) характер реакції мо-

вця на позамовну ситуацію»6. Конкретне значення біль-

шості нечленованих речень визначається тільки у лінгві-

стичному контексті й у зв’язках з іншими засобами, які 

відображають ситуацію спілкування. В усному мовленні 
– це інтонація, рухи, міміка, жести, в писемному – кон-

текст, який передає несловесні елементи спілкування. 

Напр.: Ха, ха,ха! Скарб! Ссс! – засміявся і засичав з 

болю Недоварений (І. Франко); – Ой! – скрикнув Остап, 

ухопившись за груди, і захитався (М. Коцюбинський); 

Ох! – стогне жінка, міняючись на обличчі (І. Вільде). 

Варто зазначити, що вибір характеру інтонації для 

нечленованих речень не довільний, а комунікативно 

зумовлений7. 

Як і інші структурні типи простого речення, нечле-

новані речення класифікують. Раніше розрізняли ствер-
джувальні, заперечні, питальні, спонукальні, емоційно-

оцінні слова-речення та слова, що виконують функцію 

мовленнєвого етикету8. 

Зважаючи на досягнення української синтаксичної 

науки, традиційні класифікації є дещо застарілими. На 

сьогодні найвичерпнішою видається класифікація, за-

пропонована І. Р. Вихованцем. За способом повідомлен-

ня думки він виділяє такі типи нечленованих речень: а) 
розповідні, питальні, спонукальні; б) стверджувальні і 

заперечні; в) емоційно забарвлені (окличні) і емоційно 

нейтральні (неокличні)9. М. У. Каранська до переліче-

них типів нечленованих речень додає ще й бажальні, що 

є цілком слушним10. 

Нечленовані речення можна поділяти на групи ще 

й відповідно до лексико-граматичних засобів, напр.: а) 

нечленовані речення, виражені частками; б) нечленовані 

модальні речення; в) нечленовані вигукові речення. 

Узагальнивши класифікації нечленованих речень, 

можна виділити такі різновиди окличних: 
1) розповідно-окличні нечленовані речення: 

а) стверджувальні; 

б) заперечні 

2) питально-окличні нечленовані речення; 

3)  спонукально-окличні нечленовані речення; 

4) бажально-окличні нечленовані речення; 

5) експресивно-оцінні нечленовані речення11. 

З-поміж стверджувальних розповідно-окличних 

нечленованих речень розрізняють такі, що відповідають 

на прямо поставлене запитання, і такі, що не відповіда-

ють на поставлене запитання, а виражають згоду з чиїм-
небудь твердженням, пропозицією, проханням, наказом 

і т. ін. Пряме ствердження того, про що запитують вира-

жається частками так, атож, еге, авжеж, аякже, угу, 

прислівником точно, модальними словами неодмінно, 

обов'язково, звичайно та ін. Воно може підсилюватися 

частками ну, ж, вигуками о, ой чи кількаразовим повто-

ренням. Напр.: Може, з друкарні Філіпчука? – Аякже 

ж! (І. Вільде); Ви з ним давно знайомі? – Звичайно! 

(О. Кобилянська); – Чи я говорив так голосно, Павлин-

ко? – Авжеж! (О. Кобилянська); – Ну, а в такі ночі ви 

літаєте? – Звичайно! (О. Гончар) – Сидиш, Микито, 
вгорі? – Еге! – почулася з гальорки відповідь 

(Ю. Яновський); – І хімію вивчав? – Ну аякже! 

(І. Вільде); – Це буває завсігди так – і воно дуже сумно 

– чи не правда? – О, певно! (О. Кобилянська); – Чи так? 

– Так, так! – підтягли за нею її подруги, а найбільше її 

приятелька Ірина (О. Назарук); – Так що ж, зраділи, що 

побачили? – Та як же !.. (М. Кропивницький). 

Слова добре, гаразд, так, вірно, правильно, зви-

чайно, словосполуки ще б пак, та вже ж й ін. виража-

ють згоду й емоційно стверджують сказане. Напр.: Доб-

ре, добре! Нехай так буде! (Марко Вовчок); Що другим 
даєте, то й мені дасте, – каже. – Згода! Просимо у 

хату (Ю. Федькович); – От скажеш їм, що я заслаб 

чогось та й поїхав додому. – Але ж бо так!          

3 Navchuk G. V., Shinkaruk V. D. Formal'no-sintaksichni ta funktsional'no-semantichni osoblivosti oklichnih rechen' [Formal-syntactic 

and functional-semantic features of occult sentences], Ternopil': Aston, 2007, P. 106–111. 
4 Navchuk G. V., Shinkaruk V. D. Formal'no-sintaksichni ta funktsional'no-semantichni osoblivosti oklichnih rechen' [Formal-syntactic 

and functional-semantic features of occult sentences], Ternopil': Aston, 2007, P. 106–111. 
5 Vihovanets' I. R. Gramatika ukrayins'koyi movi: Sintaksis [Grammar of the Ukrainian Language: Syntax], K.: Libid', 1993, P. 101. 
6 Ibid., P. 69. 
7 "Suchasna ukrayins'ka mova. Sintaksis" ["Modern Ukrainian language. Syntax"], K. : Naukova dumka, 1972, Р. 315–316. 
8 "Suchasna ukrayins'ka mova. Sintaksis" ["Modern Ukrainian language. Syntax"], Za zag. red. I. K. Bilodida, K. : Naukova dumka, 1972, 

Р. 289–290.; Kulik B. M. Kurs suchasnoyi ukrayins'koyi literaturnoyi movi [Course of Modern Ukrainian Literary Language], K.: 

Radyans'ka shkola, 1965, Part II, Р. 109. 
9 Vihovanets' I. R. Gramatika ukrayins'koyi movi: Sintaksis [Grammar of the Ukrainian Language: Syntax], K.: Libid', 1993,  P. 101. 
10 Ibidem. 
11 Navchuk G. V., Shinkaruk V. D. Formal'no-sintaksichni ta funktsional'no-semantichni osobl.ivosti oklichnih rechen' [Formal-syntactic 

and functional-semantic features of occult sentences], Ternopil': Aston, 2007, P. 107. 
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(Ю. Федькович); Гаразд! Іди ж сюди! (А. Тесленко); –  

А звісно! Він таки вилюдніє (М. Кропивницький).  

Стверджувальне окличне речення може виражатися 

заперечним словом, зокрема часткою ні. При цьому во-

но оформлюється як питальне речення і його справжній 
зміст стає зрозумілим тільки з контексту чи інтонації. 

Напр.: – Чом би ні! По вечері накладемо на огонь сирої 

трави і буде диму досить (А. Чайковський); – А вільно 

тут принести? – спитав Андрій. – А чому ні! Старий 

принесе (І. Франко). 

Розповідно-окличні заперечні речення можуть бути 

прямою заперечною відповіддю на поставлене запитан-

ня і виражати незгоду з чиїм-небудь висловленим твер-

дженням або заперечувати сказане самим мовцем. 

Прямі заперечні відповіді у більшості випадків ви-

ражаються словом ні. Воно набуває експресивного від-
тінку і стає емоційно більш вагомим, коли повторюється 

чи супроводжується частками бо, та, ба, ой, зовсім, 

майже або вигуками о!, е!, ах!, ох!. Напр.: Стало буть, 

ти туди і не навідувався? –Ні! (М. Кропивницький); 

Що ні – то ні! (І. Вільде); О ні, зовсім ні! 

(О. Кобилянська); Ні, ні!.. Не погублю я своєї дитини 

(М. Кропивницький). 

Розповідно-окличні заперечні нечленовані речення 

можуть оформлюватися модальними словами навпаки, 

аніскільки, дзуськи і под. Напр.: – Ви самі в то не віри-

те, ви певно лиш огірчені! – Навпаки! – відповів майже 
весело (О. Кобилянська); – І приголублю, а тобі ж що? – 

Аж нічогісінько! (М. Кропивницький). 

Речення, що не є прямою заперечною відповіддю, 

виражаються словами неправда, неправильно, невірно. 

Вони вживаються після непитальних реплік, заперечую-

чи те, про що в них ішлося. Напр.: – Страшно вмирати 

такою смертю! – обізвалась із співчуттям. – Неправ-

да! – відповів (О. Кобилянська); Оце вже вони, мабуть, 

восени поберуться. – Навряд! (М. Кропивницький); – 

Згадав я: хтось казав, що Юда-зрадник завісився. – Не-

правда! (Леся Українка). 
Стверджувальні й заперечні нечленовані окличні 

речення розглянутих різновидів здатні вступати в різні 

змістові зв’язки із звертаннями, що вносить певну емо-

ційність у заперечення. Часто вони поширюються одно-

складним чи двоскладним реченням або повторенням 

логічно наголошеного слова попереднього речення чи 

репліки. Напр.: Ох, ні-ні, любчику, ні! (Ю. Федькович); 

Угадав? Так, угадав! (І. Котляревський); – Гігієна! – 

Так, так, гігієна! (І. Вільде); Ні, не бути цьому! 

(І. Вільде); Ні, ні, не треба! – перебив його Андрій 

(І. Котляревський); Воно так! (І. Котляревський); 
Авжеж, не знаю! (І. Нечуй-Левицький); Ой, ні, – се та-

ки так має бути! (Ю. Федькович). 

Своєрідним явищем заперечних нечленованих 

окличних речень є ще й те, що вони можуть виражатися 

стверджувальними словами. У такому випадку їх функ-

ціональне призначення визначається контекстом та інто-

наційним оформленням. Напр.: Авжеж! Так оце й дам 

бурлаці в руки чужі гроші! – сказав Бродовський 

(І. Нечуй-Левицький). 

Питально-окличні нечленовані речення виражають-

ся частками невже, хіба, га й под., які служать не для 
висловлення запиту, а для виявлення почуттів та емоцій 

– подиву, сумніву, вагання тощо. Напр.: Ти дурень! – 

каже Яків, свищучи. – Хіба так! – кажу я, глянувши то 

на Якова, то на Баю (Ю. Федькович); – Хіба! Воно, мо-

же, спершу і зацікавиться, а далі остогидне 

(М. Кропивницький). Вони можуть мати й еспресивно-

оцінне негативне значення із відтінком іронії. 
Спонукально-окличні нечленовані речення виража-

ють спонукання до дії – наказ, заклик, прохання, засте-

реження тощо, що є проявом емоційної реакції мовця на 

певну ситуацію, чиюсь поведінку чи чиєсь висловлення. 

Засобами їх оформлення виступають такі вигуки і функ-

ціонально близькі до них слова, як: годі, геть, гайда, 

стоп, марш, ура, караул, буде й ін. Напр.: Гайда! Гай-

да на лови! (М. Івасюк); Годі! (Остап Вишня); Гайда, 

гай (Ю.Федькович); Цур йому, пек йому! (І. Нечуй-

Левицький); Дмитре, агов, Дмитре! – тихо позвала Іль-

чина (І. Вільде); Та цур йому! (Т. Шевченко); Ша! – 
вдарив принципал рукою по рамі верстата. – Я сказав: 

ша! (І. Вільде); Ниць! Ниць! – сичав той самий голос 

до патера, але сей, оголомшений страхом і несподіван-

кою, ані не чув, ані не розумів тої перестороги 

(І. Франко); Цс-с! Бронко нахиляє голову, – достеменно 

так само, як перед тим його мама, – наслуховує 

(І. Вільде); Не руш! (О. Гончар); Геть! Геть звідси! 

(М. Старицький); – Годі ж бо, годі! – успокоювала під-

солодженим, аж немилим голосом (О. Кобилянська). 

Бажально-окличними нечленованими реченнями 

вважають структури такого типу: О, якби ж то! (розм.); 
Коли б то! (розм.); – ... І щось я, голубонько помічаю, 

що в моєї молока меншає! Коли б, господи, не відьма! 

(Остап Вишня). 

Традиційні та загальноприйняті формули привітан-

ня, прощання, подяки, вибачення, побажання тощо ста-

новлять окремий різновид бажально-окличних нечлено-

ваних речень. Такі конструкції нічого не стверджують і 

нічого не заперечують, не містять також експресивної 

оцінки чийого-небудь висловлення. Вони тільки вира-

жають ставлення мовця до адресата. Напр.: Добрий ве-

чір! (І. Вільде); Будь ласка, будь ласка! – погодився 
Орест без вагання (І. Вільде); До побачення! 

(М. Івасюк); Добрий день! (І. Франко); Прощавайте! 

(І. Нечуй-Левицький); Прощайте, прощайте! 

(І. Котляревський); Дай Боже щастя! (І. Франко). 

Такі нечленовані речення часто сполучаються із 

звертанням, утворюючи єдину звертальну конструкцію. 

Напр.: На все добре, пане Ястремський! (І. Вільде); Здо-

ров, пане брате! (І. Котляревський); Тітка Одарка!! 

Здорові! – перша одказала Христя (П. Мирний); Здоров, 

Миколо! (І. Котляревський); Спасибі, братчику! 

(Ю. Федькович); Прощай учителю! Спасибі за науку! 
(А. Малишко). Як слушно зазначила Л. І. Мацько, «ці 

одиниці формують етичну рамку спілкування, вони ста-

ціонарні для типових ситуацій, лаконічні за формою і 

стандартні за вживанням, вказують на соціальний кон-

текст і роль у ньому мовця»12. 

В окремий різновид нечленованих окличних речень 

виділяють структури, які нічого не стверджують і не 

заперечують, а містять у собі безпосередню реакцію 

мовця (позитивну чи негативну) на те, що відбувається 

чи говориться. У зв’язку із цим їх називають емоційно-

оцінними. Напр.: От верзе! (О. Назарук), От тобі й 

на! (І. Вільде); То-то й ба! (І. Нечуй-Левицький); Куди 

ж пак! На сто карбованців! (І. Нечуй-Левицький); Ще 

12 Kulik B. M. Kurs suchasnoyi ukrayins'koyi literaturnoyi movi [Course of Modern Ukrainian Literary Language], K. : Radyans'ka  

shkola, 1965, Part II, Р. 61. 
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ж пак! На сто карбованців! (І. Нечуй-Левицький); Ще 

б пак! Такого не бувало – їх постягали з коней і зігнали 

докупи (М. Івасюк); Цур йому, пек йому! (І. Нечуй-

Левицький). 

На нашу думку, нечленовані окличні речення мож-
на диференціювати на конструкції з повнозначною ос-

новою й неповнозначною основою. Втрата основних 

лексичних значень слів, що входять до складу нечлено-

ваних речень, призводить до того, що такі конструкції 

виконують тільки емотивну функцію. Напр.: – От тобі 

й раз! Ну, як же я буду з тобою говорити на «ви», коли 

ти парапет? (М. Хвильовий); «От так маєш! – поду-

мав Яць. – Отсе я на багача наскочив!..» (І. Франко); – 

Чи ти ба! Ото настрахав! (І. Нечуй-Левицький); – 

Ага, ось воно як! Ну добре ж! – взяв він шапку – лясь 

дверима (С. Васильченко). 
Висновок. Отже, результати аналізу формально-

синтаксичних і функціонально-семантичних особливос-

тей нечленованих окличних речень дають усі підстави 

позначати їх як окрему структурну одиницю категорії 

власне-окличних речень, адже сама схема їх побудови, 

незалежно від лексичного наповнення, служить вира-

женню емоцій, які, проте, можна розпізнати тільки в 

контексті. Тому конкретне значення більшості нечлено-

ваних окличних речень визначається у зв’язках із інши-

ми засобами, які відображають ситуацію спілкування – 

інтонацією, рухами, мімікою, жестами.  
Подальші дослідження нечленованих окличних 

реченнях з урахуванням комунікативного підходу спри-

ятимуть вичерпному й несуперечливому трактуванню їх 

функцій, статусу та місця у синтаксичній структурі су-

часної української мови. 
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