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Дубовик Світлана Григоріївна
Київський університет імені Бориса Грінченка
ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ
КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Актуальність проблеми. В умoвaх peфopмувaння сучасної вищої
освіти особливої актуальності набуває процес формування культури
професійного мовлення майбутнього вчителя початкової школи. Якості, що
охоплює це поняття, за умови їх сформованості, є певними індикаторами
готовності випускника до здійснення успішної професійної діяльності.
Культура професійного мовлення – це результат безперервної мовної
освіти, що виражається в готовності суб’єкта ефективно організовувати свої
мовленнєві ресурси для досягнення поставленої комунікативної мети.
Культура є базовою характеристикою особистості, яка охоплює знання,
вміння, навички, що набуваються і досягаються з метою організації
професійної мовленнєвої діяльності на достатньому рівні [1].
На сучасному етапі культура професійного мовлення стає важливим
компонентом професіограми вчителя початкової школи. Повний вияв
професійних обдарувань індивіда відбувається саме засобами мовлення. Від
рівня володіння вчителем культурою професійного мовлення значною мірою
залежить не тільки мовленнєвий розвиток учнів, а і їхня успішність у цілому.
З метою підвищення рівня мовленнєвої підготовки майбутніх учителів
початкової школи викладачам вищої школи необхідно спрямувати свою
роботу на формування культури професійного мовлення студентів, адже
високий

рівень

розвитку

мовленнєвої

культури

–

невід’ємна

риса

педагогічної майстерності вчителя, запорука його успішної навчальновиховної діяльності.
Аналіз досліджень і публікацій. Проблема формування культури
професійного мовлення особистості вчителя була та залишається предметом

вивчення та теоретичного обґрунтування у дослідженнях українських та
зарубіжних учених. Різні вчені робили спроби обґрунтувати неповторність
процесу мовленнєвого розвитку особистості.
Пpoблeмa формування культури професійного мовлення пpивepтaла
увaгу сучасних науковців: A. Бoгуш, М. Вaшулeнкa, O. Глaзoву, О. Корніяку,
O. Кaзapцeву, O. Хopoшкoвcьку тa інших учeних. Особливості культури
спілкування, мовлення та мовленнєвого спілкування активно досліджувалися
у лінгвістичній науковій літературі (Ф. Бацевич, Н. Вербова, Б. Головін,
О. Головіна,

С. Іванова,

М. Курбатов,

М. Ночевник,

Т. Ханецька,

Н. Чепелєва), які розглядали культуру професійного мовлення як основу
педагогічної майстерності майбутнього фахівця.
Мета статті полягає у висвітленні теоретичних аспектів культури
професійного мовлення, у розкритті питання щодо необхідності формування
у майбутніх учителів початкової школи мовленнєвої культури як одного з
найважливіших складників культури професійного мовлення.
Виклад основного змісту статті. Культура професійного мовлення
розглядається як комплексне системне утворення особистості фахівця, що є
складовою поведінкового компонента культури його спілкування і має місце
на фазі реалізації ним мовленнєвих дій у зовнішньому плані за допомогою
мовленнєвих засобів, адекватних цілям професійного спілкування [2].
У структурі культури професійного мовлення наявні такі компоненти:
«професійні комунікативні знання про засоби мовленнєвого спілкування;
вміння

формулювати

професійні

висловлювання

(за

критеріями

правильності, доцільності, зрозумілості) за допомогою мовленнєвих засобів,
що відповідають цілям професійної діяльності; комунікативно-мовленнєві
навички спілкування, володіння якими забезпечує вміння формулювати
професійні висловлювання» [5, с. 48].
Культура професійного мовлення – «…багатоаспектне явище, яке має
кілька рівнів. До першого рівня належать пізнавальні процеси, насамперед,
мислення. До другого – сукупність мовних та позамовних знань. Третій
рівень – культура мовлення, що являє собою суму навичок і вмінь, які

забезпечують

такі

характеристики

висловлювання,

як

логічність,

експресивність, стилістичну адекватність. Четвертий рівень охоплює вміння
планувати дискурс і управляти ним із метою здійснення мовленнєвого
впливу на адресата» [3, с. 15].
Розглядаючи якості, які характеризують це поняття, особливо важливо
виокремити операційно-технологічний компонент культури професійного
мовлення педагога, який визначається комплексом мовленнєвих умінь:
складати тексти-розповіді, тексти-описи, тексти-роздуми (міркуванння),
дотримуючись у власному спілкуванні правильності, точності, логічності,
змістовності, доречності, багатства, виразності та чистоти мовлення [4].
Отже, під культурою професійного мовлення ми розуміємо такий
відбір і організація мовних засобів, які сприяють найбільш ефективному
досягненню поставлених завдань у цій сфері мовленнєвих комунікацій із
неодмінним урахуванням літературних норм.
Висновки. Формування культури мовленнєвого спілкування майбутніх
педагогів можливе за умови надання значної уваги мовному і мовленнєвому
аспектам навчального процесу, розвитку вмінь і навичок аргументації,
переконання студентів у тому, що культура мовленнєвого спілкування – це
невід’ємний фактор їхньої майбутньої успішності у професійній діяльності.
Тому надзвичайно важливо приділяти достатню увагу формуванню
функціональної грамотності, виробленню навичок побудови логічного
висловлювання, закріпленню стійких навичок функціонально-правильного
професійно-орієнтованого усного і писемного мовлення, постійної потреби в
інтелектуальній взаємодії з питань пошуків розв’язання проблемних ситуацій
у навчальному процесі, створенню ситуацій успіху й емоційної підтримки,
ствердженню гуманістичних цінностей.
Важливо зазначити, що культура мовлення професіонала, з одного
боку, формується і розвивається у процесі отримання ним необхідного рівня
професійних комунікативних знань, оволодіння вмінням формулювати
професійні висловлювання та комунікативно-мовленнєвими навичками
спілкування – структурні компоненти культури професійного мовлення, а, з

іншого,

реалізується

у

спрямованості

до

постійного

професійного

самовдосконалення, у діалогічній спрямованості професійного мовлення, яка
реалізується у вмінні встановлювати міжособистісний контакт на основі
довірчих стосунків – особистісні детермінанти.
Формування й удосконалення культури професійного мовлення
студентів ВНЗ – майбутніх учителів початкової школи найбільшою мірою
можливе шляхом упровадження спецкурсів мовленнєвого спрямування з
елементами

тренінгів

і

ділових

ігор.

Така

підготовка

сприятиме

вдосконаленню мовлення студентів, формуванню культури професійного
мовлення майбутніх учителів початкової школи, що дозволить стимулювати
розвиток їхньої педагогічної творчості, яка закладає фундамент професійної
майстерності у майбутній педагогічній діяльності.
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