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Формування культури мовлення у  майбутніх вчителів 

початкових класів 

 

Педагогічна діяльність передбачає досконале володіння культурою 

мовлення, наявність умінь, що забезпечують вирішення задач, які складають 

сутність професійної педагогічної діяльності. На сучасному етапі досконале 

володіння мовою стає важливим компонентом професіограми вчителя. Адже 

повний вияв професійних обдарувань індивіда відбувається саме засобами 

мовлення. У такий спосіб особа може реалізувати себе в різних життєвих 

ролях, скоригувати хід міжособистісного спілкування, що забезпечує 

ефективну взаємодію у колективі.  Під час професійної підготовки вчителів 

слід враховувати таку особливість професійної діяльності вчителя, як: 

досягнення основних цілей навчання, успішне вирішення різноманітних 

навчально-методичних і виховних задач через знання вчителем специфіки 

педагогічного спілкування, володіння професійним мовленням, нормами 

мовленнєвої поведінки, що забезпечують результативність і ефективність 

діяльності педагога. 

Аналіз досліджень і публікацій, показав, що проблема культури 

мовлення вчителів знайшла відображення у дослідженнях відомих науковців 

(Н. Бабич, О. Біляєв, С. Богдан, Л. Варзацька, І. Вихованець, О. Голік, Ю. 

Барабаш, Б. Головін, А. Капська, Л.Мацько, В. Мельничайко, Р. Непийвода, 

Л. Паламар, Г. Сагач). Також, цю проблему досліджували  такі відомі 

мовознавці: Б.  Антоненко-Давидович, Р. Будагов, С. Єрмоленко, В. 

Коломієць, П. Одарченко, В. Пасинок, М. Пилинський, О. Пономарів, О. 

Синявський, І. Чередниченко. Як зазначається у Педагогічній Конституції 

Європи об'єднавчий процес, що розгортається на теренах Європи,потребує 

формування сучасного суб'єкта європейської життєдіяльності – людини, 

здатної до співжиття у полікультурному суспільстві у мирі і злагоді, за 

принципами свободи, гуманізму і справедливості. Справедливим є судження, 

що реалізація цієї історичної місії неможлива без учителя – одного із 

ключових суб'єктів позитивних змін. Учитель покликаний суспільством бути 
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провідником демократичних ідей та високої моралі. Навчаючи дітей і 

молодь, формуючи їх світогляд і культуру,  він здатен виховати у нового 

покоління прагнення до толерантності, ефективної співпраці, солідарності, 

відповідальності у спільному європейському домі. Педагогічним і науково-

педагогічним працівникам (учителям, вихователям, керівникам гуртків, 

соціальним педагогам, викладачам вищих навчальних закладів) посильно 

утверджувати в освітньому просторі Європи авторитет духовності [7, c.12-13] 

Одним із стратегічних завдань, визначених національною доктриною 

розвитку освіти України у ХХІ столітті, є створення умов для формування 

професійної культури вчителя. Від цього залежить успішність розв'язання 

комплексу проблем модернізації всієї системи освіти на сучасному етапі її 

розвитку. Тому серед пріоритетних напрямків педагогічної науки вагоме 

місце посідає дослідження широкого кола питань якісної підготовки 

педагогічних кадрів. Відтак особливої значущості набуває проблема 

культури мовлення вчителя початкових класів, яку слід удосконалювати на 

етапі професійного становлення, у період навчання у вищих школах. 

В умовах орієнтації вищої освіти та посилення зв'язку змісту навчання 

з обраною професією особливого значення для формування культури 

мовлення студентів набуває вдосконалення змісту вищої освіти, 

спрямованого на забезпечення всебічної мовленнєвої компетенції 

особистості, що виявляється в нормативності та правильності  мовлення. 

Визначаючи якісні ознаки культури мовлення, виховуємо як суто мовні 

його особливості, так і позамовні. З огляду на це основними 

комунікативними ознаками культури мовлення є: 

1. Правильність  мовлення  - одна з визначальних ознак культури 

мовлення.  Щоб говорити правильно, треба в першу чергу добре знати 

структуру мови. Але говорити правильно ще не означає говорити добре – для 

доброго мовлення необхідне й уміння відібрати в конкретній ситуації 

спілкування найбільш доречний, стилістично і експресивно виправданий 

варіант літературної норми.  [1, c. 64-69] 



3 
 

2. Точність мовлення. Точність – одна з основних ознак культури 

мовлення. Точним можна назвати таке мовлення, коли вжиті слова повністю 

відповідають їх мовним значенням – значенням що усталились у мові в 

даний період її розвитку. [1, c. 91-92] 

3. Логічність мовлення. Логічне мовлення формується на основі:               

1) навичок логічного мислення, спрямованого і на нагромадження нових 

знань, і на передачу цих знань співрозмовнику; 

 2) знання мовних засобів якими можна оформити думку; 3) володіння 

технікою смислової зв’язності, тобто логікою викладу, при якій не виникає 

суперечностей у межах цілого тексту. Логічність – ознака кожного 

функціонального стилю літературної мови, проте в кожному стильовому 

різновиді мовлення вона має не лише загальні, а й специфічні ознаки. [1, 

c.105-109] 

4. Багатство мовлення . мова народу – багата й різноманітна, а мовлення 

індивідуальне може бути багатим або бідним, одноманітним або  

різноманітним. Розвиток і збагачення мови залежить від мовотворчості 

народу, а розвиток і збагачення індивідуального мовлення – від опанування 

мовним багатством, засвоєння його з уст народу, з художньої і 

публіцистичної літератури, з нормативної граматики. [1, c.116] 

5. Чистота мовлення. Чистота мовлення тісно пов’язана з правильністю і 

нормативністю: якщо у мовленні немає порушень лексичних і стилістичних, 

орфоепічних та інших норм, воно вважається чистим. Отже, чисте мовлення 

– це таке, де немає не літературних елементів. Чистота виявляється, на наш 

погляд, у трьох аспектах: в орфоепії, у слововживанні та в інтонаційному 

аспекті. 

Чистота мовлення – це його естетичність, а краса ніколи не втомлює, не 

набридає, зокрема тому, що вона змінюється відповідно до потреб 

спілкування. [1, c.125-126] 

6. Доречність мовлення. «Доречність мовлення – якість дуже важлива в 

соціальному аспекті, адже вона регулює всю нашу поведінку». [3, c. 90] 
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Таким чином, доречність зумовлюється ще й психологічно: мовний контакт 

буде результативним, якщо будуть правильно підібрані слова та інтонації. 

Доречним мовлення буває тоді, коли воно відзначатиметься 

правильністю, точністю, багатством, чистотою, адже проаналізовані ознаки є 

складовими культури одного й того ж предмета – мовлення. [1, c. 132-134] 

Навчаючи і виховуючи студентів, кожен викладач своїм прикладом має 

стверджувати, що мовна культура кожної людини, і студентів зокрема, має 

стати їх надійною опорою у вираженні незалежності думки, розвиненості 

людських почуттів. Враховуючи вимоги тогочасного суспільства, які 

зазначені у державному стандарті початкової освіти,  перед викладачами 

класичного університету стоїть завдання, щоб кожен студент оволодів 

засобами комунікативної компетентності. 

Комунікативна компетентність – це володіння засобами мовної 

комунікації. Комунікативну компетенцію визначають як творчу здатність 

людини послуговуватися інвентарем мовних засобів (висловами, дискурсами 

тощо). Така здатність базується на знаннях людини та її готовності до їх 

адекватного, доречного використання . 

Адже лексика студентів, особливо в останні роки, тяжіє до активізації 

“знижених” лексичних засобів, які отримали можливість без обмежень 

сполучатися з усіма стилістичними опонентами: молодіжним, злочинним 

жаргонами, жаргоном музикантів, жаргоном комерсантів, комп’ютерним 

жаргоном. Але чи завжди це можна пояснити тим, що жаргонізми 

виступають як засіб експресивної номінації професійних денотатів? 

. Тому робота над культурою мовлення сучасного студента –це і велика 

виховна робота з молодою людиною, якій потрібно прийняти духовну істину 

– культура мовлення – не інтелігентська забаганка, а життєва необхідність 

для народу. Педагог – людина, яка відповідає не лише за якісне виконання 

роботи, а й за духовний мікроклімат колективу, який тримається на 

спілкуванні за допомогою слова. Тому мовлення вчителя має бути 
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змістовним, правильним і чистим (літературною); точним, логічним, багатим, 

доречним, виразним і образним.  

формування комунікативної компетенції, високого рівня мовної 

культури професійного спрямування шляхом ознайомлення з 

термінологічними та фразеологічними особливостями мови обраного фаху, 

складання та оформлення професійних текстів і документів, редагування і 

переклад текстів професійного спрямування, ознайомлення з основними 

засадами комунікації (особливостями, основами культури професійного 

мовлення, етикету) тощо. Від цього залежатиме формування всіх інших 

компетенцій, необхідних для успішного функціонування майбутнього 

спеціаліста у суспільному житті. 

Доцільно зазначити, що особливості процесу навчання мовленнєвої 

майстерності і культури мовлення залежать не лише від педагога, оточення, 

змодельованого й керованого навчального процесу, а й від індивідуальних 

характерологічних якостей особистості студента в цілому (індивідуальні 

здібності студента до мовлення, чуття особливостей мови, ритмічність, 

голосова гнучкість і емоційність; мотиваційна спрямованість особистості на 

оволодіння професійними якостями вчителя). 

Таким чином, здійснений аналіз проблеми дозволяє зробити висновок 

про те, що головними засадами формування культури мовлення у педагогів є 

знання й шанування рідної мови, бажання їх постійно збагачувати і 

поглиблювати; інтерес, увага до мови взагалі й до рівня власного мовлення 

зокрема; поліфункціональність мовленнєвої практики й переконаність у 

суспільній значущості рівня культури мовлення педагога; знання різних 

функціональних стилів мовлення (їх сутності, позитивних й негативних щодо 

педагогічної професії рис); усвідомлення взаємозв’язків системи мови, 

структури мовлення і не мовленнєвих (екстралінгвістичних) структур; увага 

до змін норм мови, які фіксуються у нових виданнях словників, правописних 

збірниках; критичне (й творче) ставлення до написаного і промовленого 

слова, звіряючи його з кодексами норм, практикою визнаного зразка 
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(письменника, учителя, лектора); створення у вищому навчальному закладі 

атмосфери доброзичливої уваги і до мовлення викладачів, і до мовлення 

студентів. 

Адже культура мовлення - інтегративне утворення в структурі 

підготовки майбутнього вчителя початкових класів до практичної діяльності. 

З огляду на це формування та вдосконалення культури мовлення слід 

вважати одним з важливих напрямів професійної підготовки сучасного 

вчителя початкових класів. 
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