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У житті соціуму мова і культура виступають як неподільні одне від одного сутності. 

Мова є компонентом культури, важливим засобом її формування і збереження. 

Мова, виступаючи однією з форм духовної культури етносу, безпосередньо 

виражаючи його ментальність та будучи основним засобом спілкування, постала в результаті 

тривалого історичного розвитку свого носія. 

Мова сприймається як з’єднуючий елемент між окремою людиною та ментальністю 

нації, до якої вона належить. Завдяки мові можливо не тільки віднайти цей зв'язок на 

сучасному етапі, а й прослідкувати його розвиток у ході всієї історії нації та суспільства. Усі 

елементи народної культури знаходять відбиток у мові певного народу, яка є відмінною від 

інших саме через специфіку відображення в ній світу і людини в ньому. 

Культура мовлення – невід’ємна складова загальної культури особистості. Володіння 

культурою мовлення – важлива умова професійного успіху та фахового зростання. Важко 

переоцінити значення мовленнєвої культури у педагогічній діяльності, адже метою 

педагогічного мовлення є забезпечення ефективного спілкування між педагогом та 

вихованцями, позитивного впливу учителя на свідомість, мислення, почуття учнів з метою 

формування їх переконань, а також повноцінного сприйняття, усвідомлення і закріплення 

знань у процесі навчання. 

Таким чином, метою педагогічного мовлення є раціональна організація навчально-

виховної діяльності педагога. Щоб сприяти успішному виконанню педагогічних завдань, 

мовлення педагога повинне відповідати певним вимогам, тобто мати певні комунікативні 

якості. Так, вимога правильного мовлення педагога забезпечується його нормативністю 

(відповідністю мовлення педагога до норм сучасної літературної мови – акцентуаційних, 

орфоепічних, граматичних та інших), точністю слововживання; вимога виразності 

мовлення – його образність, емоційність, яскравість. Для характеристики комунікативної 

поведінки учителя мають значення: тон мовлення; виправдане використання оціночних 

суджень; манера спілкування з учнями; характер міміки, рухів, жестів, що супроводжують 

мовлення. 



Граматична і стилістична грамотність, повнота розуміння мовної одиниці і володіння 

законами логіки при створенні і сприйнятті текстів визначають правильність, точність і 

логічність мовлення в конкретній ситуації або певній сфері спілкування. Правильність 

мовлення передбачає також знання культурної традиції і заборон (табу). Невід’ємною 

складовою культури мовлення є, безумовно, етичний компонент – сукупність етичних 

правил свого народу. Кожна мовна спільнота має певні узвичаєні  правила спілкування. В 

українців, наприклад, здавна побутує пошанна форма звертання на Ви до батьків, старших за 

віком, посадою. С. Богдан зазначав: « недарма бо так запопадливо виполювали манкрути цю 

націоналістичну рису, стверджуючи, що пошанна множина є яскравим відбитком 

патріархальних стосунків на селі, виявом повнокровного націоналізму в мові, а отже, 

приречена на зникнення» [1, с.37]. Суттєвою диференційною ознакою мовного етикету 

українців є також вживання форми кличного відмінка у звертанні: Оксано, Ігоре, Давиде. 

Мовні формули вітання та побажання: Здоровенькі були! Слава Україні!Віншую Вас з… 

тощо, прощання: Бувай (те)!, Будь (те) здоров(і)! мають національну специфіку. 

Таким чином, значну роль у формуванні високої культури мовлення займає 

соціокультурний аспект. Усі елементи народної культури знаходять відбиток у мові певного 

народу, яка є відмінною від інших саме через специфіку відображення в ній світу і людини в 

ньому. На їх основі у сфері масової культурної діяльності функціонують звичаї – 

стереотипізовані форми поводження, пов'язані з діяльністю практичного характеру, 

передають підростаючим поколінням конкретні зразки, традиційні правила мовленнєвої 

поведінки, виконують роль універсального регулювання стилю й характеру стосунків людей. 

Їх дотримання служить способом формування моральних якостей. 

Важливими ознаками мовленнєвої поведінки будь-якої людини, а тим більше 

педагога, є використання системи національно-специфічних стереотипів, стійких форм 

спілкування, призначених для встановлення і підтримання контактів. Польський етнолінгвіст 

у своїх працях наводить декілька дефініцій стереотипу: стереотип – уявлення про предмет, 

оформлене в певній суспільній рамці і таке, що визначає, як він виглядає, як діє, як його 

трактує людина тощо, при цьому уявлення, закріплене в мові, доступне через мову і таке, що 

стосується колективного знання про світ [3, с.9]. Стереотип – це сукупність рис, приписана 

об’єкту, що творить його мовно-культурний образ [2, с.65-81]. 

Мовно-етичні норми будь-якого суспільства зумовлені традиційними особливими 

життєвими формами соціокультурної спільноти, яка це суспільство складає. Звернення до 

цих духовних цінностей пояснюється проблемами відродження нації, пошуками тієї ієрархії 

вартостей, які б забезпечили спадкоємність поколінь.  



Підсумовуючи, варто відзначити, що соціокультурний компонент займає чільне місце 

у формуванні культури мовлення педагога. Мовна майстерність педагога сприяє підвищенню 

мовленнєвої культури його вихованців. 
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