
Тема. Монологічне мовлення 

Монологічне мовлення – це таке мовлення, коли говорить одна особа, а інші слухають, 

сприймають її мову.  

Прикладами монологічного мовлення є доповідь, лекція, виступ на зборах, 

пояснення нового матеріалу на занятті тощо. Це відносно розгорнутий різновид 

мовлення. У ньому порівняно мало використовують позамовної інформації, отриманої з 

розмовної ситуації. 

Порівняно з діалогічним монологічне мовлення – більшою мірою активний чи 

довільний різновид мовлення. Зокрема, щоб виголосити монологічний акт мовлення, той, 

хто говорить, має усвідомлювати повний зміст думки і вміти довільно будувати на підставі 

цього змісту власне висловлювання чи послідовно кілька висловлювань.  

Монологічне мовлення є організованим різновидом мовлення. Той, хто говорить, 

наперед планує чи програмує не лише окреме слово, речення, а й увесь процес мовлення, 

увесь монолог загалом, іноді подумки, а іноді як запис у вигляді плану чи конспекту. 

Монологічне мовлення у розгорнутих формах потребує певної підготовки, яка полягає в 

попередньому відборі змісту, чіткому плануванні та відповідному словесному оформленні.  

Письмове мовлення – це особливий різновид мовного процесу, що дає змогу спілкуватися з 

відсутніми співрозмовниками (сучасниками або тими, що житимуть потім).  

 

Письмове мовлення – це різновид монологічного мовлення, але воно здійснюється як 

писання та читання написаного у вигляді письмових знаків (слів). Воно відбувається поза 

безпосереднім контактом із співрозмовниками, а тому не передбачає інтонації, міміки і 

жестів сприйняття реакції читача, його реплік, які мають важливе значення для усної мови. 

У письмовому мовленні і зміст, і своє ставлення до нього треба висловити на папері. Тому 

воно більш розгорнуте, ніж усне монологічне, структурно набагато складніше порівняно з 

усним; перше висуває більше вимог до людини, потребує більш розгорнутого, 

розчленованого, послідовного, повного викладення думок, суворішого дотримання правил 

граматики, добору слів і виразів. Якщо в усному мовленні пропуск окремих слів можна 

заповнити певними виражальними засобами, то такі пропуски роблять письмове мовлення 

незрозумілим. Оволодіння письмом, читання художньої літератури сприяють подальшому 

розвитку усного мовлення особистості, збагаченню її активного словника та усвідомленню 

граматичної будови.  

Внутрішнє мовлення. Усне та письмове мовлення, що може виражатися в діалогічній 

та монологічній формах, є зовнішнім мовленням. Різновидом мовлення є внутрішнє. З 

назви випливає, що внутрішнє мовлення не спрямоване на спілкування з іншими людьми. 

Людина користується внутрішнім мовленням, коли щось обмірковує, планує свої дії, не 

висловлюючись уголос і не записуючи на папері, не контактуючи при цьому з іншими 

людьми. Внутрішнє мовлення беззвучне, тобто не промовляється вголос, хоча часто 

виявляється у вигляді шепоту, а то й починає звучати, переходячи в розмову із самим 

собою. Це трапляється в разі великого напруження думки, що супроводжується виразними 

емоціями.  

За структурою внутрішнє мовлення відрізняється від зовнішнього тим, що воно дуже 

скорочене, уривчасте, у ньому нема більшості другорядних членів речення. Унаслідок 

цього внутрішнє мовлення справляє враження незв’язності та незрозумілості, у реченні 

часто залишається тільки підмет чи присудок, що є центром думки, навколо якого 

об’єднуються образи. Можливість такого скорочення внутрішнього мовлення пов’язана з 

тим, що людині, яка міркує подумки, добре відомо, про що йдеться. Тому й відпадає нібито 

необхідність розгорнуто викладати свої думки для себе. Звичка думати таким 



«скороченим» способом має й недоліки. Часто те, що немовби цілком зрозуміле у 

внутрішньому мовленні, за його спрощеною та скороченою синтаксичною структурою 

виявляється аж ніяк не таким зрозумілим, коли доводиться переказувати зміст думки іншим 

людям: окремі моменти є незрозумілими, думки неаргументованими, логічно 

непослідовними. Відомі випадки, коли добре зрозумілу думку передати у зв’язному 

мовленні усно чи письмово неможливо.  

Внутрішнє мовлення виникло в процесі мовного спілкування людей через 

ускладнення завдань і змісту діяльності. Воно породжується потребою перш ніж висловити 

щось усно чи письмово, спланувати його, окреслити основні контури, побудувати вислів, 

схему міркування. Обидва різновиди мовлення людини – зовнішнє та внутрішнє – 

перебувають у тісному взаємозв’язку та постійних взаємопереходах. Легкість і швидкість 

таких взаємопереходів залежать від багатьох умов, а саме: змісту, складності та новизни 

розумової діяльності, мовного досвіду та індивідуальних особливостей людини. Мовлення 

в різних людей має індивідуальні особливості, що виявляються в темпі, ритмі, емоційності, 

виразності, точності, плавності, звучанні, логічній послідовності, образності 

висловлювання думок.  

Індивідуальні особливості мовлення людини залежать від її уміння володіти 

мовленням, використовувати його як засіб спілкування, регулювати його. Залежно від 

цього одні люди балакучі, іншим притаманна певна стриманість, відлюдність. Вольова 

саморегуляція мовлення є важливим аспектом його функціонування. Характер діяльності 

позначається на мовленні й водночас потребує володіння певними його особливостями. 

Кожний фахівець висуває власні, специфічні вимоги до мовлення. Мовлення повинно 

бути не лише стилістично та логічно досконалим, а й переконливим, емоційнообразним, 

науково доказовим і впливовим. Такі властивості професійного мовлення не просто 

формуються в процесі набуття практичного досвіду, вони потребують також власної 

саморегуляції, прагнення до вдосконалення мовлення.  

 Питання для самоконтролю  

1. Що таке монологічне мовлення?  

2. Чим відрізняється письмове мовлення від усного?  

3. Як ви розумієте поняття «внутрішнє мовлення»?  

4. Назвіть, які індивідуальні особливості впливають на монологічне мовлення?  

 


	Тема. Монологічне мовлення
	Монологічне мовлення – це таке мовлення, коли говорить одна особа, а інші слухають, сприймають її мову.
	Прикладами монологічного мовлення є доповідь, лекція, виступ на зборах, пояснення нового матеріалу на занятті тощо. Це відносно розгорнутий різновид мовлення. У ньому порівняно мало використовують позамовної інформації, отриманої з розмовної ситуації.
	Порівняно з діалогічним монологічне мовлення – більшою мірою активний чи довільний різновид мовлення. Зокрема, щоб виголосити монологічний акт мовлення, той, хто говорить, має усвідомлювати повний зміст думки і вміти довільно будувати на підставі цьог...
	Монологічне мовлення є організованим різновидом мовлення. Той, хто говорить, наперед планує чи програмує не лише окреме слово, речення, а й увесь процес мовлення, увесь монолог загалом, іноді подумки, а іноді як запис у вигляді плану чи конспекту. Мон...
	Письмове мовлення – це особливий різновид мовного процесу, що дає змогу спілкуватися з відсутніми співрозмовниками (сучасниками або тими, що житимуть потім).
	Письмове мовлення – це різновид монологічного мовлення, але воно здійснюється як писання та читання написаного у вигляді письмових знаків (слів). Воно відбувається поза безпосереднім контактом із співрозмовниками, а тому не передбачає інтонації, мімік...
	Внутрішнє мовлення. Усне та письмове мовлення, що може виражатися в діалогічній та монологічній формах, є зовнішнім мовленням. Різновидом мовлення є внутрішнє. З назви випливає, що внутрішнє мовлення не спрямоване на спілкування з іншими людьми. Людин...
	За структурою внутрішнє мовлення відрізняється від зовнішнього тим, що воно дуже скорочене, уривчасте, у ньому нема більшості другорядних членів речення. Унаслідок цього внутрішнє мовлення справляє враження незв’язності та незрозумілості, у реченні ча...
	Внутрішнє мовлення виникло в процесі мовного спілкування людей через ускладнення завдань і змісту діяльності. Воно породжується потребою перш ніж висловити щось усно чи письмово, спланувати його, окреслити основні контури, побудувати вислів, схему мір...
	Індивідуальні особливості мовлення людини залежать від її уміння володіти мовленням, використовувати його як засіб спілкування, регулювати його. Залежно від цього одні люди балакучі, іншим притаманна певна стриманість, відлюдність. Вольова саморегуляц...
	Кожний фахівець висуває власні, специфічні вимоги до мовлення. Мовлення повинно бути не лише стилістично та логічно досконалим, а й переконливим, емоційнообразним, науково доказовим і впливовим. Такі властивості професійного мовлення не просто формуют...

	Питання для самоконтролю
	1. Що таке монологічне мовлення?  2. Чим відрізняється письмове мовлення від усного?  3. Як ви розумієте поняття «внутрішнє мовлення»?  4. Назвіть, які індивідуальні особливості впливають на монологічне мовлення?

