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СМС – новий вид мовлення чи загроза існуванню та причина занепаду 

мови? 

З появою СМС-повідомлень мова стала простішою і більш лаконічнішою. 

Люди користуються короткими повідомленнями, щоб проінформувати про щось 

або ж просто "побалакати", нагадати про себе. Зараз практично неможливо 

уявити юнаків та дівчат без застосування різних гаджетів, тому, звичайно, 

використання СМС є невід’ємною частиною їх життя. Дедалі більше критиків 

мають різноманітне уявлення щодо ролі СМС у сучасному житті. Одні кажуть, 

що це новий вид мовлення, який не впливає на грамотність, а є просто письмовим 

видом мовлення людини, а інші впевнені, що саме завдяки СМС сучасні 

тінейджери забувають найпростіші правила граматики і в подальшому мають 

проблеми зі здачею тестів на знання рідної мови.   

 Визначити позитивні та негативні аспекти СМС складно. Все залежить, по-

перше, в якому віці молодь почала користуватися телефонами та інтернетом, по-

друге, наскільки підлітки або студенти є залежними від СМС, тобто аналізувати 

потрібно частоту користування телефоном або інтернетом у день. Розглянемо 

мову СМС з двох ракурсів.       

 Написання СМС є дивним явищем. Не просто ефективним, а дійсно 

неймовірним явищем: складним процесом, що розгортається саме у цю мить. 

Давайте відступимо на крок і поглянимо на саму суть мови. Ми побачимо, що 

складання СМС не є письмом взагалі. Письмо має певні переваги та є свідомим 

процесом. Коли ви пишете, ви можете проаналізувати написане, ви 

використовуєте фрази, які б ви ніколи не використали в усному мовленні. 

Мовознавці довели, що коли ми вільно говоримо, то, як правило, розмовляємо 

блоками по 7-10 слів. Ви помітите це, якщо запишете на плівку свою розмову чи 

розмову групи людей. Саме так виглядає мовлення. Мовлення набагато вільніше, 



набагато швидше, більш поверхове і цим значно відрізняється від письма. 

Найголовніше, треба зрозуміти, що ви не говорите так, як пишете. Фактично, не 

можливо писати настільки швидко, як ви говорите. Звичайно існує скоропис, але 

він обмежує мову. Розмовна мова значно відрізняється. Навіть, якщо ви все ж 

навчитесь писати з такою ж самою швидкістю, що і говорите, незмінним 

залишається одне:  вам все ще потрібен хтось, хто може швидко отримати 

повідомлення. Тобто, ви прагнете, щоб відбувався процес спілкування. Як тільки 

у вашій кишені з'являється прилад, здатний приймати такі повідомлення, 

з'являються умови, в яких можна писати розмовним стилем. Так виникли СМС. 

Тексти не мають чіткої структури. Усі нехтують використанням великих літер та 

розділових знаків. Та чи думаєте ви про них під час розмови? Ні. Тому навіщо 

думати про це, складаючи СМС? Як казав Джон МакВортер: «СМС-

повідомлення навіть попри існування жорстких вимог письма, насправді є 

"запальцованим" мовленням». Тепер можна писати так, як говориш. Проте все 

ще легше вважати, що відбувається занепад. Ми бачимо недосконалість 

структури, нехтування правилами, які вивчили ще в школі, і тому вважаємо, що 

мова йде не тим шляхом. Це дуже природна реакція. Та насправді ми 

спостерігаємо утворення складного явища. Ми хочемо знати, яким шляхом піде 

нова мова СМС, тому вивчаємо природу такого мовлення, використовуючи його.

 Мова СМС – це і є мовлення. Ми пишемо повідомлення, відсилаємо 

смайлики саме для того, щоб відобразити процес спілкування. Мої батьки завжди 

скаржаться, що я не спілкуюся з ними або з друзями, а постійно сиджу і 

переписуюсь, на що я їм відповідаю, що це теж саме, просто на вулиці дощ, тому 

ми вирішили залишитись вдома. Ми всі залежні від інтернету і повідомлень саме 

через неможливість спілкування у даний момент часу через відстань, хворобу 

або будь-який інший чинник, який запобігає реальному спілкуванню. А 

користуємося цією новою «запальцьованою» мовою саме для того, щоб 

залишатися «на одній волні» з друзями та не пропустити важливі події у їхньому 

житті.   



Тепер давайте розглянемо більше поширену думку відносно СМС. Багато 

критиків вважають повідомлення причиною деградації мови. СМС дійсно 

вводять деякі зміни в сучасну мову. Загалом не позитивні. 64% або практично 

двоє з трьох підлітків, які погодилися на інтерв’ю для дослідження під назвою 

«Інтернет-кафедра», зізналися, що вони час від часу використовують 

неформальний стиль тексту в домашніх роботах і при конспектуванні лекцій. 

Звичне використання неформальної граматики при складанні будь-яких 

коротких і середнього обсягу текстів означає погану орфографію, безграмотну 

структуру пропозицій, незв’язні вираження і зневага синтаксисом – і поступово 

це стає стандартом письмового спілкування. У статті канадської газеті «Globe 

and Mail» під назвою «Текстові повідомлення» професіонали заявляють, що 

Твіттер вносить свій внесок у безграмотність учнів» (Texting, Twitter contributing 

to students poor grammar skills, profs say) [1]. В основному скорочення та 

абревіатури, які часто використовувані в текстових повідомленнях і популярні в 

Інтернеті, стають причиною занепаду грамотності. СМС повідомлення вже самі 

ставлять бар’єри для комунікантів. Перш за все, повідомлення не безкоштовні, з 

цього виходить, що однією з найголовніших причин є небажання витрачати 

гроші на великі СМС, через це і виникають скорочення. В англійській мові 

пишуть: замість «for» -  «4», а замість «you» - літеру «u». В українській та 

російській також існують скорочення: замість «тебе, тобі» пишуть «те, тя», а 

замість «что-то» - «чето». Всі ці зміни вже вкоренилися і у нашій мові, можна 

сказати, що з’явився так званий СМС-жаргон, який починає розвиватися 

паралельно з мовою. Причинами  його виникнення можна назвати обмеженість 

у символах, небажання багато писати та витрачати гроші. Усвідомлюючи це, все 

ж не можна сказати, що мова СМС є пагубною, це новий прошарок лексики, а 

поява чогось нового завжди є важливим явищем, просто необхідно 

пристосуватися до цього. Бажано зрозуміти, що ототожнювати мовлення з 

літературною мовою не можна, так як і забувати про читання художньої 

літератури і навчання. Коли ми постійно читаємо серйозні книги, ми стаємо 

розумнішими, відповідно, коли перед очима цілодобово безперервно 



безграмотні тексти, помилки і відсутність розділових знаків, мозок вбирає в себе 

і переймає те, що бачать очі. Коли руки постійно в поспіху набирають текст з 

помилками, безграмотність закріплюється. Тим не менш, для виникнення 

серйозних проблем у цьому відношенні потрібна відсутність бажання писати 

грамотно та тривала відсутність контакту з хорошою літературою. На мою 

думку, безграмотність не повністю пов’язана з СМС. Згадайте, навіть у 80-90-ті 

були підлітки, які просто не хотіли навчатися і писали безграмотно з помилками. 

В цьому випадку вже входить у гру звичайний загальновідомий фактор - лінь. 

Вона продовжує свій розвиток, а завдяки появі нових приладів, які полегшують 

наше життя, вона вже процвітає серед молоді та досягає піку своїх можливостей. 

Я впевнена, що підлітки з жагою до навчання навіть при використанні СМС 

жаргонізмів не забувають, як писати ділові листи та грамотні твори. Все 

спирається на небажання розвиватися і бути високоосвіченою людиною. Багато 

хто гадає, що освіта вже непотрібна, бо є Інтернет, який знає і вміє все. Одразу ж 

виникає питання, навіщо взагалі вчитися? А відповідь проста - для себе, для 

самовдосконалення та самореалізації у певній сфері науки або техніки. Гадаю, 

що нереально стати видатним фізиком без базових знань, так само і 

високоосвіченим лінгвістом, журналістом або літератором без знання загальних 

правил граматики.      

Можна зробити висновок, що не СМС, а Інтернет колонізує сучасних 

людей, що вводить нашу тему у найголовнішу проблему сучасного суспільства, 

а саме: Інтернет як спосіб життя і деградації людства. Але ви і так це розумієте, 

тому не варто зупинятися на цій проблеми. Повертаючись до головної теми, а 

саме до того, СМС – новий вид мовлення чи загроза існуванню та причина 

занепаду мови? Я схиляюся до першого твердження. Загалом, СМС не несуть 

значної загрози для мови. Вони просто є письмовим видом мовлення та новим 

явищем у лексиці в цілому. Звичайно, загроза залишається незначною, допоки 

ми використовуємо повідомлення в розумній кількості і не замінюємо ними 

офіційне листування, написання творів чи професійне спілкування. Завжди 

необхідно пам’ятати, що як неформальне спілкування, так і мову СМС можна 



використовувати тільки в певних колах людей і ні в якому разі не ототожнювати 

мовлення з літературною мовою. Ми говоримо так, як ми хочемо, а писати 

повинні так, як того потребують правила граматики.  
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