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ФормувАннff культури проФЕсIЙного мовлЕннfl
мАйБутнIх учитЕлIв почАтковоi школи

2з
удк 372,вв1.1

!убовик С.Г.
Кrtiвськиf,t yHiBepcT,lTeT iMeHi Бориса Грiнченка

i; cTaTTi висвiтлено проблему формування культури профееiтlного мовлення майбутнiх 1^rителiв початковоi
::}tоли. Розкрито cyTHicTb i aMicT базоврrх понять дослiдження. охарактеризовано KbrilyHiKaTиBHi якостi
:рофесiйного мовлення студентiв. ,Щеталiзовано oeHoBHi складнr{ки ,,улrтур, професirtного мовлення май-
::тЕього вчителя - мокологiчне i дiалогiчне мовлеЕня педагога.
}Lточовi слова: професiйне мовлення, культура професiйного мовлення, формування культури
*рофесiйного Jиовлення, монологiчне мовлеЕня, дiалогiчне мовлення,

JlocTaHoBKa проблеми. Iнтеграцiя Украiни
Д Ду cBiToBиil та свропейський освiтнiй про-

:'ip, HoBi BeKToprI розвитку украiнського суспiль-
:тва в коятекстi сучасностi зумовлюють пiдви-
:деЕня вимог до культури професiйного мовлення
-собистостi. Вiдповiдно актуалiзуеться проблема
iэормування мовленнсвоi культури майбутнього
-едагога, оскiльки саме в нiй найпомiтнiше вI{яв-
.-*яються стан загальноi культури вчителя, йогс)
лrоральнi цiнностi й етичнi орiентацii. Ку.пьтура
:рофесiйного мовлеЕня педагога забезпечуе пси-
тологiчний комфорт спiлкування, викликас вiд-
-овiдну повагу i ввiчливiсть у спiврозмовникiв.

У сучасному суспiльствi цiнуються висококуль-
:}pнi i коtttунiка,гивно компетентнi вчителi почат-
loBoi школлд HoBoi геперацii, якi володiють куль-
:}рою професif,tноIо мовлеЕня, здатнi ефективно
:гri;псуватиСя в рiзrrrгХ життевI4х ситуацiях i, KpiM
эого, професiйно компетентнi у процесi розвитку
мовленневоi ку.пьтури молодших школярiв.

Мовленнева культура е важливим складни-
l:oM професiограми вчителя початковоi школи.
зона передбачае свiдоме сприйняття мови як за-
:обу комунiкацii, пiзнання, репрезентацii (нази-
эання) об'ектiв дiйсностi й змiсту думки, як спо-
:обу зверненвя до адресата, встановлеЕня з ним
]ioETaKTy, вираженЕя волi мовця, почуттiв i емо-
*i, творення образу cBiTy i людини,

Культура професiйного мовлення насамперед
:-ередбача е висакирi piBeнь, культури профе сiйно -
:о монолоriчного i дiалогiчного мовлення. оволо-
:iвня мовленневою культурою означае засвоення
-рофесiйно зOрiентова,ного сиЕтезу Iраматичних
эорм i BapiaHTiB слововживання, синтаксичних
зргавiзацiй фрази, побудови TeKcTiB, що забезпе-
чують мовне (усне Й писемне) оформлення про-
-есу i результатiв працi у професiйнilt дiяльностi.

Аналiз ocTaHнix дослiдэлсеяь i публiкацirt. Ви-
зчення й аналiз наукових праць iз проблеми до-
:лiдэкення засвiдчують, що в Teopii i практицi
?авчаЕня MoBI4 в центрi уваIи дослiдникiв були
;еоретичнi i методичнi основrт формування ви-
:ококультурноi особистостi сучасного фахiв-:я (I. Зязюн, А. Коваль, Л. Круглова, I. Луць-
_.:а. В, Маслов, О. Пономарiв, О. Попова, Р. Розiн,
Ю. РождеСтвенськл,lй, О. СербенСька, В. Усаттч,\',
l. Тарасенко, О. Ханова та iH.).

Мову як систему мовних явищ, fiрирOду мов-
;]еЕня, спiлкування i комунiкацii, cyTHicTb кому-
dкативного акту, культуру мовлеIrня дослiджу-
зали С. Абрамовлrч, Б, Антоненко-,Щавrrдович,

Н. Арутювова, Н. Бабич, Ф. Бацевич, О. Бiлець-
кий, L Бiлодiд, Л. Булаховський, Ф. Бусласв,
В. Винотрадов, I. Вихованець, О. Гвоздсв, Б Iо-
ловiн, М. Жовтобрюх, С. ермоленко, Г. Колшан-
ський, М. Львов, М. Плющ, fl. Радевич-Винниць-
кий, В. Русанiвський, М. Хомський, О. Шахматов).

Лiнгводидактичнi засади навчання yKpaiH-
cbKoi мови, мOвна ocвiтa i мовленневл.rй розвltток
особистостi висвiтлено у наукових працях З. Ба-
кум, О. Бiляева, А. Богуш, М. Вашуленка, О. Го-
рошкiноi, Н. ,Щикоi, Т. ,Щонченко, I. .Щроздовоi,
О. Караман, С. Карамана, Л. Мацько, В. Онищука,
М. Пентилюк, К. Плиско, О. Семеног, Т. Симонен-
ко, Л. Скуратiвського, I. Хом'яка, О. Хорошков-
Cbкoi, Г. ТТТелеховоi, М. Шкiльника, н. шкуратя_
Hoi та iH.).

Незважаючи на значну зацiкавленiсть сучас-
них дослiдникiв проблемою розвитку KoMyHiKa-
тивноi компетентностi, не ло кiнця з'ясованим
залишасться питаЕня щодо формування куль-
тури професiйного мовлення майбутнiх учителiв
початковоi школи. Зокрема, нагального подолан-
ня потребують суперечностi мiж: вимогами су-
часного суспiльства щодо культури професiйного
мовленЕя вчителiв i реальним piBHeM ixнboi ко-
м унiкативноi компетентностi.

Видiлення невирiшених рапiше частиЕ за-
гальноi проблеми. Як переконують результати
дослiджень i практичний досвiд. майбутнi вчи-
телi початковоi школrI Еедостатньо володiють
культурою професiйного мовлення, вiдтак стае
очевидною необхiднiсть ixнboi спецiальноi пiд-
готовки, спрямованоi на формуваIlня культури
професiйного монологiчного i дiалогiчного мов-
лення. На сучасному етапi ця проблема е не-
достатньо розробленою як у теоретичному, так
i методичному аспектах. У навчальних планах
пiдготовки майбутнiх учите.тriв початковоi школи
вiдсутнi навчальнi дисциплiни, якi мали б на MeTi
формування культури професiйного мовлення
майбутнiх педагогiв. Саме тому можемо коЕста-
тувати наявнiсть протирiч, сформованrtх мiж opi*
еЕтирами традицiйноi MoBHoi освiти у пiдготовцi
майбутнiх зzчителiв початковоi школI{ та необхiд-
нiстю формування у HI4x мовленнсвоi культурлr
у свiтлi нових концептуальних пiдходiв до фор-
мування пдовпоi особистостi сучасного педагога.

Мета eTaTTi. Голсlвною метOю цiеi роботи
е аналiз проблеми формування культури профе-
сirlного мовлення майбутнiх учителiв початковоi
школr1 як одного з найважливiшлrх складнлrкiв
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загалъноi кулътJФи педагога, характеристика
осЕовýlD( компояентiв культури професiйного
мовлеЕýя (монологiчного i дiалогiчного мовлен-
ня), з'ясуванЕя комуЕiкативних якостей профе-
сiйного мовленЕя майбутнiх педагогiв.

Виклад осЕовIIоrо пrатерiалry дослiджеrrня,
Професiйне мовленЕя - вид мовленневоi дiяль-
,ro"ri, що знаходить свiй вияв у користувавнi мо-
вою у монологiчнiй i дiалогiчнiй, уснiй i писемнiй

формах. Основу структури професiйного lr{овлен-
ня станOвить мовленЕева ситуацlя, а 11 кlнцевим

результатом е дискурс. Професiйне мовлення пе-

редбача" кволодiння нормашIи лiтературноi мови,

фаховою термiнологiею i стандарт}IзованI,Iми
мовлеЕневими коЕструкцiями, здiбнiсть викорис-
тOвувати MoBHi засоби вiдповiдно до мети й ситу-
ацii спiлкуванЕя) [1, с. 17].

BprщlrM piBHeM професiйного мовлення е його
культура. Культура професiйrного мовлення -
упорядкована сукупнiсть нормативЕих мовлен-
Еевих засобiв, вироблених практикою людськоIо
спiлкування, якi оптrlмально виражають змiст
професiйноIо мовлення i задовольняють умо-
,Й i ме.у професiйного спiлкування. Культура
професiйного мовлення визначае стан i .статус
(критерii, типологiя) норм сучасно1 yкpalнcbкol
лiтературнсli мови в конкретну епоху та piBeHb
лiнгвiстичНоi компетентностi су:IасЕих мовцiв -
фахiвцiв, соцiальний та особистiсний аспекти ix-
iьоi культуромовноi дiяльвостi,

Культурi професiйното мовлеЕня майбут-
нього вчителя початково1 школrt розIлядаеться
нами (в таких основних аспектах: нормативнiсть,
адекватнiсть, естетичЕiсть, полiфункцiональнiсть
мовлеЕнfl> [2. с. 38].

HopMaTlrBHicTb - це дотриманЕя правил усЕого
i писемного мовлення: правильне наголош)rвання,
iнтонування, слововживання, будова речень, дiа-
логу, тексту; норм мовленневого етикету (умiннiя
yuaй"o, з цiкавiстю слухати спiврозмовнrtкiв, Hi-
кого Ее переблrваючи, тактовно включатися в роз-
мову, докладно та зрозумiло висловлюватися),

Мова наша багата, iй властива розвинена си-
HoHiMiKa та BapiaBTHicTb на фонетичному, лекс,{ч-
ному i граматичному рiвнях. Завданн,я вчителя -
ро""rrrуr, в собi здатнiсть оптимальЕого вибору
мовних засобiв вiдповiдно до предмета розмови,
спiвробiтника, мовлеЕнсвоi ситуацii. Умiй слуха-
., 

"Ъб" 
та iнших iз погляду нормативностi, CBoi

ж заува}fiенЕя, поради та рекомендацii iншим
роби TaKToBTlo, делiкатно.

Естетичнiсть професiiiЕого мовленЕя - оптI4-

мальний вiдбiр й органiзацiя вiдповiдно до ко-
мунiкативних умов i завдань самог0 змiсту,
оптимальне мовЕе оформлення змiсту, гармонiя
та цiлiснiсть тексту, якiснiсть його зовнiшнього
оформлення у писемнiй формi i виконання в уснiй,

[еталiзуемо ocHoBBi складЕики культури про-

фесiйного мовлення майбутнього вчителfl почат-
KoBoi школи (монологiчне i дiалогiчне мовлення),

культура професiйного монологiчното мовлен-
ня -' важjт.rвиrt складник культури професiйно-
го мовленнfl вчителя початковоi школи, оскiльки
вiдiграе визЕачальfiу роль у професiйтнiй мов-
ленневiй дiяльностi педаIога. Вона е результа-
том неперервноi MoBHoi освiти, що виражаеться
(в готоаностi суб'екта ефективно органiзовувати
cBoi мовленневi ресурси для досЕгнення постав-

леноi комунiкативвоi мети пiд час професiйного
спiлкування> [6, с, 45].

Професiйне монологiчне мовлеяня виконуе
Taki iомунiкатrtвнi фувкфi; iнформативну - ilо-
вiдомлення iнформафI про предмети чи подii на-
вколrlшнього середовища, опис явищ, дiй, стану;
впливову - спонуканЕя до дii чи запк:бiгання не-
бажанitl дii. перекоЕаIцiя щодо справедливостi
чи несправедливостi тих або iнших поглядiв, ду-
мок, дiй, переконань; експресивну (емоцiйно-ви-

ражальну) : "и*орrсrаЕяя 
мовленнсвого спiлку-

вання для опису стану, у якому знахOдl,lться той,
хто говорить, для зняття емоцiйноi напруженос-
Ti; розважальну - вI4ступ для розваги слухачlв
(наприклад, художне читання, цiкава розповiдь
у пеЪбiцlltнiй бесiдi); ритуально-культову - в,1-

словлювання пiд час будь-якого святкового за-
ходу (наприклад, виступ на святi).

Зазна"имо, що кожна з цих функцiй хара,к-
теризуеться своiми особливl,rми мовЕими засоба-
ми вираження думки, мае вiдповiднi психологiч-
Hi стлrмули та мету висловлюванвя (наприклад,
нейтральrrе в стилiстичному планi.повiдомлення,
прагIrенЕя переконати слухача або якимось iH-
шим чином Еплинути на нього).

Монологiчне мовленЕя е однiсю з важливих
форм коrчтунiкативноi поведiнки особистостi, яке
.ropi*rro"o-, дiалогiчним е бiльш складЕим i важ-
ким. Монологом е безпосередньо спрямований
до епiврозмовнI4ка чи аудиторii органiзований
вид усного мовленIlя, який перефачае вислов-
люванЕя однiеi особи. На думку Ф.С, Бацевича,
найважливiшими овIIаками монологу е; певна
тривалiсть у часi (значно бiльша за тривалiсть
рЪплiкИ в дiiлозi); розторнутiсть, оскiльки вiдсут-

"" *o*rrruicTb опори на безпосередню ситуацiю
спiлкування; обмеженiсть або повЕа вiдсутнiсть
паралiнгвiстичних засобiв (писемнrсй монолог);
пiдготовленiсть i KepoBaHicTb мовлеIiневими ви-
словлюваннямI4, iхня спланованiсть (доповiдь,
лекцiя тощо); однобiчний характер висловлюван-
Ея, не розрахованиft на вегайну реплiку спiвбе-
сiдникa; нiявнiсть значних за розмiром уривкiв,
якi складаються з пов'язаних мiж собою повiдо-
млень, що мають iндивiдуальну композицiйну
побудову i вiдносну смислову завершенiсть [2],

Дurаrrо"о розгляне}Iо особливостi профе-
сiйного монолЬгiчного мовлення, якi необхiдно
враховувати педагоговi у процесi професiйного
спiлкування:

1, Монологiчне мовлення - це вrдносно роз-
горвутиlt вид мовлення; у ньому лорiвняно мало
використовусться невербальна iнформацi,я, отри-
мана спiврЬз*оu"rко* iз ситуацii розмови, За-
MicTb того, щоб означити предмет, у монологiчно-
му мовленнi необхИво, як MiHiMyM, згадати про
нього, назвати, а якщо сл)rхачевI предмет нев1-

ДОМИТ,i, то й опltсати його. Монологiчне мовленЕя
,".r"p"pu"", форм;rвавня думOк тут, хоча i вiд-
буваЬться одiочасно з процесом говорiння, вiд-

рiзняетьея попереднiм обдумуванням.
2. Монологiчве }rовлеIlЕя зЕачною мiрою до-

вiльне, менше залежить вiд спiвбесiдника: той,
хто говорить, мас Haмip висловит}1 якусь iнфор-
мацiю i повllвен дiбрати для цього адекватну
мовленIIеву фор*у, поб5rдуватлr вI4словлюван-
ня чи послiдовпiсть висловлювань. Водночас.
для дiалогу характерЕим е порiвняно швидкий



]:_Е мовленням, колI4 кожниI1 компонент об-
,-.-., с реплiкою. i одна реплiка повною мiрою
'::]J*гову€ iHr,T,ly; обмiн вiдбуваеться без будu-

ij:,io попереднього обдумування, компонентI4
. i,rиво не BltбlтpaK;Tb заздалегiдь, у поб1,.rсlвi
._лiк немас певноi умисноi зв'язностi, i BoHlt
. -;вiIчайно KopoTKi.
S, Монологiчне мовлення - це орIанiзованиr.t

j : . }{овлення. У тrцповому випадку алресант пла.-
,,". i програмус не тiльктr коя{не окреме вrIслов-
:_эанн,а, а.пе i все свос Nlовлення. весь 1!1онолог

..: цiле, Iнколлr такиi,i план монологу зберiгаеть-

.. з думrli, а iнколи набувае вI,Iду MoBHoi форми
j 1пL{суеться у влrглядi плану чI4 конспекту май-
.-:нього висловлювання,

+. Монологiчне мовлення вид мовлеЕня,, :ному наявнiсть l]воротнOго зв'я;зку мас фа-
- - -.:ь татrlвнил-t, необов' язковr,rr,:i характер. Пiд час
=,асмодii адресата i? адреса.нта у пpolleci дiало---1зого спiлкування виникае зворотнiй зв'язок,
..:.tr"r передбачае змiну i прlrстосування кому-
:,j:атrIвних планiв, стратегifi i тактик учаснlrкiв
=_.rкування.

Культура професiiiного дiалогiчного мовлен-
1: - важливлrf,л с:клaдник культур1,1 професiл"rно--, 1lовлення вчителя початковоi школи, оскiлькlr
:аirстерне волrэдiння украiнськото мов(_)к) пiд час
-,1JoIy е запорукою ефективного спiлкування пе-
,.-.ога. Вона фсlрптустьс,я пiд вплlIвопt ш,Iс.,тивiв мов-

-_-rневоi дiяльностi, fuiae певну мету i завдання.
tla напiу думку, резу.тtьтативнiсть дiалогч

:,:;iтеля залежrIть як вiд cI4cTeMI4 аргументацii,
. :iчностi, так i вiд TaKToBHocTi, стрltптаностi,
_тримання етrIчнI4х норпt спiлкування. <Умiле

. iезпомлrлкове викорrIстання педагогом лексI4ч-

.,:х засобiвl удало пiдiбрант,tт\ тон, унr{кнення-,-. ампiв, неOрдI4нарнiсть tисlв.пенневоi псlведiнкr,r,
-,.ахування мовленневого рiвня i досвiду спiв-

: _ змовнIIка позI4тивно вп.пrIватrIмуть на процес
. i:оворення, на псI4холоriчниlt стан учасникiв
,эJогу; сприятимуть усуненню емотдiйнсlго на-
-_]\Iження пiд час спiлкуванняо [7, с. В7].

!ета.пiзуемо компонентI{ ý{овленнсвоi пrrве-
_nкrl учаенl,rкiв дiалогу. Мовленнева поведiнка-,-асникiв дiалсlгу, як i будь-якиir вид.лrодсьнсli

-_.тльностi, складаеться iз програмованлtх (ал-
. эtrтмiчнlдх) i непрограмованrIх (евристl,rчнт,rх)
.l_rтпонентiв. I]i компонентr{ вза€пIодоповнюють

.]iH одноIrэ. Програмlэванi кошrпоненти вiдобра-
-]ають прlriiнятl в певному соцiумi нормII мовпоi
_ ведiнки в стандартних мовленневих ситуаlдi-
::t, Непрограмrэванi компоненти пов'язанi з осо-
.]rlвостямr1 ý{овця, йогсl KpeaTltBHicTKl, а такOж

-_:ецт,rфiкою мовленнсвоi ситуацii i ставленням
__ _ Hei NIовця.

Важлr,rво зазначI4тI{, що дiалог може мати N{о-

-.-тьнr,rй аГlо ликтальнl,rй характер зале;кно вiд
-,эбr,rстiсного ставлення до комунiкацii або до вза-
: lодii партнерiв. Мсlдальнi дiалоги подiляються на
-номодальнi (дiалог-унiсон, згода) i рiзпомодаль-

..- (полемiка, суперечка, незгода), Рiзномода.пь-

.,_ дiалогl.r складнiшi за структурою, бi.тlьш роз-
_ lHyTi i меятп передбачуванi, нiж одномода.льнi.
-":ктальнI дIалоги нацlленt на одержання i повiдо-
: .ення iнформацii або чтсlчнення ii [6].

Пiд час мовленневоi дiяльностi вчrцтелевi по-
-..;KoBoi lтfколI4 необхiдно BpaxoByвaTTr специфi-
- -,- дiалогiчного 1\Iовлення] яку вrIзначають:
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1. Непiдготовленiсть спiлкування, оскiльки не-

NIоrкJrIво заздалегiдь сплануватrI мовленнсву по-
ведrнн,ч як спiвро:зirrовЕIIка, так i власну.

2. Безпоеереднiсть контакту учасникiв спiлку-
вання. а звiдсl,r - можливiсть ешлоцiйнltх проявiв.

З. Вl.rкорr.rстання допомiжнltх, невербальних
засобiв (MiMiKlT, жестiв).

4. Пряма зорiснтованiсть лtовлення на кон-
к:ретне висловлення спiврозмовнIIка, а отж:е,
необхiднiсть постiйно стежrlти за itого дyмкою,
rцо потребус конrlентраrцii шrlтсленневr.{х зусиль
i проведення деяких мовленнсво-м14сленневrIх
операrtriй,

5. Можллrвiсть змiнrr TеM}I висловлIовання, що
вима,гае уваги i вiдповiдноi оператl,tвноi реакцii
спiврозмовника.

6. Налапrтованiсть на дiалог спiвроlзмсlвникiв,
що передбачае наявнiсть бажання i вмiння слу-
хати i сприт,iматrа iнrлогс_l.

Зазначт,tмо, що цi чIIнникIJ зумовлюють син-
таксичнi сlсобливостi дiалогiчного мовлення, зо-
крема шrIроне i вiдносно компактне викорr{с-
тання речень рi.зноi Nlола.тьностi: ро:зпсlвirlнllх,
питальнrIх, спонукальнт,lх (за MeToIo вrrсловлю-
вання), окличнr.rх (за iнтrэнацiйним оформлен-
ням). .Щiалогiчне мовлення менш розгорнуте, нiж
монологiчне, оскiльки в реаJIьних уlиовах допо-
внюеться безпосередньою мовленн€вою сrlтуа-
цlсю, яку ствOрюють предметне оточення, мiсце
I час спtлкування.

Учлrтель початкrlвоi школи N{ае враховувати
те, що для дiалогiчного мовлення xapaкTepHi не-
повнi (контекстуальнi rt ситуативнi) синтаксичнi
конструкцii, недоказанi T,'i перерванi речення, де-
якi рiзновт,lди односкладних синтаксI4чних кон-
струкцiй, спецтrфiчнi cTpyKTypI4 (слова-речення,
вт,tгуксlвi форм;rлlа), зверт1ння. Тrrповiсть ситуа-
цif,л спiлкування зумовлюе вI.1корI,Iстання у про-
фесiйнопrу дiалогiчнtэму мOвленнi к.-liт.llованих,
стереотrlпних формулювань, пов'язАнl.tх iз вlако-
нанням професiйних ролей.

Влrмоглr до комунiкативнr{х якостеf,л проdэесift-
ного (монолс-lгiчного i дiалогiчногсl) мовлення май-
бутнього вчI,Iтеля початковоi школI1 розIлядаемо
у зв'я:зку з функцiямrt, якi воно вIIконуе в педа-
гогiчнi;l дiяльностi ; <KoMl,rriKaTIrBItoю - вста нов-
лення i регуляцiя взасмовiлносrtн MitK yчителем
i учнямлt, забезпечення гуlчrанiстr,rчноi спрямова-
HocTi розвl,tтку учнiв; психологiчною - створен-
ня умов для забезпечення психологiчноi свободи
учня, прояву iнливiдуа.льнtli свосрiдностi ltого
особlцстостi; зняття соцiальнлrх затискiв, якi за-
важак)ть цьому; пiзнавальною - забезпечення
повноцiнного спрr.rr,tмання навчальноi iнформацii
учнями, формування в них сlссlбтtстiсного, емо-
цiйно-цiннiсного ставлення до знань; оргаrriза-
rдirtнокr - забезпечення рацiональноi сlрганiзацii
навчально-практlтчноi дiяльностi учнiво [3, с. 74],

.Щеталiзуелrо ocHoBHi комунiкативнi якостi
професiт;iного мовлення шtал'iбутнього вчителя по-
чатковоi IJIKOлII.

Правильнiсть - KoMyHiKaTT.rBHa якiсть про-
фесiйного л.{овлення, яка передбачае дотримання
Закрiплент,тх 1, лiтературнiii шtовi норм. Пiд лi_
терат}zрною rrорп,Iою розупriють прrалiнятi в сус-
пiльно-мовленневiit прак:тrдцi освiчених людеlt
правr,lла BTI}toB11 звукiв, на,голопlення слiв, слово-
творення i слововяtrrвання. будовт,r сrIнтаксI,IчнIIх
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конструкцir"r. За дотрт,rма нням чи недотрrlманням
узвL{чаенL{х Еорм усне мовлення оцIнюеться як
правr,{льне або неправI4льне.

Змiстовнiсть - KoMyHiKaTltBHa ознака про-
фесiт,lного мовлення, пOв'язана з когнiтивнсlкl
дiяльнiстю мовця (адресанта). Беручи до увагI4
найважливirr.тi прL{нllипи спi.пкування, MoBeTJb
повинен кожне положення розкрит}I з тiею Mi-
рою повноти, яка необхiдна кс)нкретному адре-
сату (конкретнiй аудl,tторii), Прl,r цьому змiстова
частr4на повiдомлення мас бутт,r чiтко пiлпоряд-
кована основнiй стратегiчнiт,t TeMi (основнiйr дум-
цi). Злriстовr.rй компонент }Iовлення слiд оrдiнюва-
TI4 за результатом впливу: Якою мiрою збагачуе
слухача? Збагачуе: духовно, нов1,{ми iдеями чи
HoBI4MII знаннямI4, чи пiдбадьорю€ слухача, за-
клrIкае до дiй? [8].

"Цогiчнiсть - комунiкативна якiсть професiй-
ного мовлення, яка. е характеристикOю структури
тексту, f.rого органiзацii. Вона передбачас взаемо-
дiю <трьох логiк>: логiки дil,iсностi, логiки думки,
логiкlt мовного вираження, формуеться на piBHi
<мrIслення - мова - мовлення> i залеж1,Iть вiд
ступеня володiння приiiомамлt розумовоi дiяль-
HocTi, знання законiв лс-lгiки i rрунтуеться на зна-
ннях об'ективноi реальноi дiйсностi, тобто пере-
бувае в TicHoMy зв'язку з точнiсткl.

Точпiсть - KoMyHiKaTI4BHa якiсть професiйно-
го мовлення, яка е необхiднrэю уNIовою i-tого адек-
ватного i повного розумiння. Точним. вв.ажають
таке N{овлення, у якому значення слlв 1 слово-
сполучень, ужитr{х у ньоý{у. повнlстю спIввIд-
носяться зi смисловою i предметною сторонамr{
мовлення. Прагнучr.t до точностi мовлення, учrr-
тель турбуеться про тс:, шдоб йrого завждlr розумi-
лI4 правильно [5].

.Щоречнiсть - комунiкативна ознака прсlфе-
сirtного мовленЕя, яка органiзуе його точнiсть,
логiчнiсть, вl,tразнiсть, чrtстот)1, вимаIае та,кого
доборч мовнr{х засобiв, що вiдповiдають MeTi,
змiсту. умовам, характеру повiдомлення i cii-
туацii спiлкування, Потреблr стr,rлiстичноi до-
речностi, тобто вiдповiдностi вrtбраних засобiв
у межах функцiонального стилю необхiдна для
побудовlа висловлювання.

[оступнiсть - комунiкативна якiсть про-
фесiйного мовлення, ,яка означае здатнiсть ла-
Hoi формlt мови бутlt зрозумiлою комунiкантапт,
полегшyватrI сприйняття вираженоi iнформа-
цii; вiдповiднiсть повiдомлення KoMyHiKaTT,IB-
нiй сприйнятлт,tвостi. .Щоступнiсть передбачае
таку побудову мовлення, за якоi piBeHb склад-
HocTi MoBlr i в термiнологiчному, i в змiстtэвсlму,
i в структурному розумiннi вiдповiднi iнтелекту-
а,льному рiвню адресата.

Чистота - комунiкативна якiсть професiiiно-
го мовлення. яка вi,I,являеться у трьOх основних
аспектах: в орdэоепii - правr{льна лiтературно-
нормативна вимова, вiдсутнiсть iнтерферентнтrrх
явrIщ, так званого акценту: у слововжлrваннi -
вiдсутнiсть позалiтературних елелrентiв: дiалек-
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тизмiв, вульгарI{з}tiв. нанцеляризпtiв, ш:тампiв,
слiв-паразитiв: в iнтонацiirному аспектi - вiд-
повiднiсть iнтонацii зitiст;- та експресii вlдслов-
лення, вiдсутнiсть брутальнl.тх, лайливих, лице-
мiрних ноток.

Багатство - KolTyHiKaTI,IBHa якiсть професiй-
ного NIовлення, яЁа свiJчтrть про певнитt piBeHb
}Iовленневоi маi"rстерностi особиетостi, про cBi-
доме прагнення урiзноманiтнтtтlt свое мовлення
вrlкорr{стаЕням рlзн]4х мовнrlх l мовленнев\sх за-
собiв. Рiзноманiтнiсть i багатство мовлення роз-
шI4рюс можливостi для передачi вiдтiнкiв думок
i почуттiв, забезпечуе естетI,{чну сторону мов-
леЕня. PiBeHb лексI.IчноIо багатства MoBrI вчr{те-
ля вI,Iзначасться знаннялт рiзнлrх rпарiв лексики
(неiiтральноi, емоцiйtно-оцiнноi, ст,лнонiмiв, анто-
HiMiB, фразео.псlгiзмiв) i, що пде на,йважливirrrе,

умiнняпл викортIстовуватlI ui знання.
Виразнiсть * KoMyHiKaTL{BHa якiсть професiй-

ного мовлеЕня, яка прI,1вертае )rвагу слухача, чr{-
тача своею фсlрмокl, логiчнtдм або емоцiйним пiд-
кресленням. Виразнl,rм е таке мовлення, у якому
вираження власного ставлення до предмету чи
явI4ща вiдповiдае кошlунiкативнiйt ситуацii, а мова
в цiлому сlrдiнюсться як вдала lt ефективна, Ви-
разне мовлення аавжди емоцiйне, образне, наси-
чене рiзноманiтнrtмлt поетичнI4мr1 засобамr,л, бага-
те додатковиNIи вlдтIнками значень.

Культура мовлення професiонала формуеть-
ся у процесi отримання нrlм необхiдного рiвня
професiiIних KoMyHiKaTIlBHITx ;JHaHb, оволодiння
впдiнням форм;zлювати професiйнi моттологiчнi
i дiалогiчнi вл,rсловлювання та KoMyHiKaTI4BHo-
мовленнсвими навI,Iчками спiлкування i реалiзу-
сться у спрямованостi дсr постiйного професiт,lнс_l-
го самовдосконалення.

Вrлсновки з даного дослiдження i перспек-
TrлBr,r. Культура професiitного мовлення вчителя
початковоi IлколI4 розгляда,еться нами як важ-
ллtвтцт7i складнr{к загальноi культури педагога.
Мовленнева Fiу.льтура особl,rстостi с передумовок)
формування ii духовноi культурII, досягнення
успiху в кар'ерному зростаннi, збагачення влас-
Hoi кyльтурrr спiлкчвання i розвI{ткч KoMyHiKa-
тI4Iвних якостеlir мовлення.

Професif,tнi особлтtвостi мовленнсвоi дiяльнос-
Ti вчите.чя початковоj шко.,]II полягак)ть в органi-
зованостi ii залежно вiд умов педагогiчного спiл-
куваЕня, доборi мовн}lх та il,Iовленневrtх засобiв,
врIходячи з потре6. завдань взаемодii вчителя
з учнямIJ, ixHboi пове.]iннlt.

На нашу д_y}lк}I, BTtcoKIIT]t piBeHb сформова-
HocTi к,rrльтурl.r професiitного монологiчного i дiа-
логiчного мовJення лtо;алтrвrrft за yý{oвrl надання
значноi увагi{ 1IoBHс|}I)- i -lтовленневому аспектам
процесу спiлкl,ваняя. TorTy вчт,rтелевi початковоi
пIколи надзв;rчат'iно Ba,+iJ]IEo дбати про функцiо-
нальну граirtотнiсть lIовJення. вr,rроблення HaBrI-
чок побудовr.t логiчного в]Iс;товлювання, функцi-
онально правI{Jьного, грофесirlно зорiснтованого
усного i пltсепrного :,,Iов:iення.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЪТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЪНОЙ РЕЧИ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЪНОЙ ШКОЛЫ
Аннотация
В СТаТЬе ОСВеЩеНа ПРОблема формированrIя культJryы професеиональной речи будущих учителей на-
ЧаЛЬНОЙ ШКОЛЫ. РаСКРЫта СУЩЕОСть и содержание базовых понятий исследованrя, даЕа характери_
стика коммJrIlикатr{вIIым качествам профессиональной речи студентов. .Щеталrаз}rроваЕьi осЕовЕые со-
ставляющие культуры профеесиональной речи будущего учителя - моЕологическая и диалогическая
речь педагога.
Iслючевые слова: профессиональная речь, кулътура профессцаlлальной речи, формирование культуры
профеесиональЕой речи, монолоrическая речь, диалогr{ческая речь.

Dubovyk S.G.
Borys Grinchenko Kyiv University

FOBMATION ОF ТНЕ CULTURE ОF PROFESSIONAL SPEECH
ОF ТНЕ FUTUBE TEACHEES ОF ТНЕ ELEMENTABY SCHOOL
Summary
In the article the рrоьlеm of formation of еulturе of professional speech of the future teachers
ot ап_еlеmепtаrу sehool is shined. he essence.and content ot tbe lэаsiс сЙсерts of research is revealed,the characteristics of. corTlrTtunicative_ qualities of professional speech of students are given. The main
eomponents of the cultur,e of the professional speech of the future teacher аrе detai]ed-- the monologie
and dialogical speech of the teacher.
Keywords: professional Speech, culture of professionai speeeh, formation of professional speech culture,
monologic ýpeech, dialogical speech.
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