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ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ  

 

З культурою мови насамперед пов’язують уміння правильно говорити 

й писати, вимовляти й наголошувати слова, дотримуючись лексичних і 

граматичних норм літературної мови, добирати такі мовно-виразові засоби, 

які відповідають меті й обставинам спілкування. Найважливіше завдання 

культури мови – послідовно утверджувати норми літературної мови, 

оберігати й плекати літературний стандарт [2, 3]. 

Питання вдосконалення мовленнєвої культури висвітлено у працях з 

мовознавства (І.К. Білодід, В.С. Ващенко, В.В. Виноградов, Л.І. Мацько, 

С.Я. Єрмо-ленко та ін.). Досліджено і психологічні аспекти проблеми 

(Л.С. Виготський, П.Я. Гальперін, О.М. Леонтьєв, І.О. Синиця та ін.).  

Питанням культури мовлення приділяли увагу і видатні педагоги 

(А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський, С.Т. Шацький та ін.). Як відомо, 

вершину мудрості своєї влади над дитячою душею вбачаємо в тому, щоб 

дитина розуміла вчителя з півслова, щоб між рядками його слів читала 

виховний ідеал, щоб у найтонших відтінках голосу відчувала радість і сум, 

одухотвореність і тривогу, схвалення та образу, щоб у спалахах і згасанні 

вогників у очах бачила тонкі рухи думки педагога [7]. А питання про мову 

вчителя, про підвищення його голосу відіграє дуже важливу роль в 

організації класних занять [9]. 

А.С. Макаренко переконаний, що в майбутньому в педагогічних вузах 

неодмінно викладатимуть і постановку голосу, і позу, і володіння своїм 

організмом, і володіння своїм обличчям, і без такої роботи не уявляє собі 

роботи вихователя. Звичайно, постановка голосу має значення не тільки для 

того, щоб гарно співати чи розмовляти, а щоб уміти якнайточніше, владно 

висловлювати свої думки та почуття [5]. 

У цій статті розглянуто деякі аспекти формування мовної культури 

особистості. 

Культура мови вчителя вирішальною мірою визначає ефективність 

розумової праці учнів на уроці. Культура мови – важлива умова 

раціонального використання часу. Скільки часу витрачається на незліченні 

повторення, потреба в яких виникає тоді, коли предмет, явище, поняття не 

знаходить у мові вчителя яскравої, доступної розумінню дитини словесної 

оболонки! [7]. 

Культура мови (мовлення) – 1) свідоме і критичне використання 

мовних засобів, володіння нормами усної та писемної літературної мови в 

різних сферах суспільної комунікації відповідно до мети й змісту 

висловлювання; 2) розділ мовознавства, а також навчальна практична 

дисципліна, що вивчає нормування та кодифікацію норм літературної мови, 

встановлює критерії нормативності й стабілізаційні процеси в літературній 

мові, пропонує зразки досконалої мови, а також поширює лінгвістичні знання 

серед носіїв мови [8, 81]. 



Одним із завдань культури мовлення є виховання свідомого ставлення 

до слова, розвиток мовного чуття. Адже студент має не тільки знати правила, 

а й уміти втілити їх у своє повсякденне спілкування. І саме у практичному 

вживанні нормативних висловів виробляється автоматизована вимова. 

Сьогодні часто спостерігаємо мовну безграмотність: помилки у вимові 

та написанні, невміння вибрати правильне закінчення, розрізнити значення 

слів та ін. І до того часу, поки кожен із нас не усвідомить для себе всю 

глибинну сутність знання рідної мови як носія здобутків культури свого 

народу, доки не усвідомить себе часткою цього народу – через мову, – до 

того часу ставлення до мови в суспільстві нашому буде досить строкатим і 

неоднозначним [3, 9].  

Разом з оволодінням культурою мови зростає і загальна культура. 

Можна навчитися говорити без помилок, але якщо людина не володіє 

відповідним інтелектом, то у неї бідний словник, нерозвинені уява і 

мислення. Така людина для висловлення думки витрачає набагато більше 

слів, ніж потрібно. Тобто, чим менший запас слів, тим більша кількість їх 

піде для найпростішого висловлення. Щоб небагатослівно висловлювати 

думки, треба мати достатній запас слів, чітке мислення. Не слід забувати і 

про культуру писемного мовлення. Адже помилки тут не тільки наочні, а й 

залишаються на папері надовго. Прикладом цього є діловодство, наука, 

преса, де насамперед помітно вади писемного мовлення. 

В Інституті мовознавства з 1971 року функціонує спеціальний відділ 

культури мови. У різний час у відділі працювали І.О. Анніна, 

Н.Я. Дзюбишина-Мельник, О.І. Дубонос, Г.М. Колесник, Г.П. Півторак, 

Л.О. Пустовіт, Н.М. Сологуб, О.К. Ткаченко та інші відомі мовознавці. 

Теоретичні засади самостійної лінгвістичної галузі – культури мови – 

висвітлювали у своїх працях І.К. Білодід, М.А. Жовтобрюх, 

В.М. Русанівський, М.М. Пилинський. Розвиваючи концептуальні положення 

Л.А. Булаховського, дослідники наголошували на значенні єдиної 

літературної мови для потреб освіти, науки, культури. Від початку створення 

відділу одним із основних його завдань була популяризація лінгвістичних 

знань, поширення відомостей про літературну мову та її норми. Майбутні 

вчителі можуть отримати консультації щодо культури мовлення у журналах 

для вчителів «Дивослово», «Українська мова і література в школі», 

«Початкова школа», у журналі «Мовознавство», науково-популярному 

виданні Інституту мовознавства «Культура слова». Упродовж років збірник 

«Культура слова» поповнювався новими рубриками, як-от: «Походження і 

значення слів», «Як правильно», «Чому це так зветься», «Семантичні 

відтінки слів», «Вимова і наголос», «На допомогу вчителеві» тощо. Тематика 

цього збірника розрахована на читачів, які знаходять у ньому відомості про 

походження, правильне написання слів. Це видання зорієнтоване на потреби 

викладання української мови у школі. 

Культура мови – це ще й загальноприйнятий мовний етикет: типові 

формули вітання, прощання, побажання, запрошення тощо [4, 8]. З 



культурою мовлення тісно пов’язана культура спілкування, яка включає 

вміння встановлювати контакт з іншою людиною, перейматися її думками, 

проблемами. Внутрішня культура людини проявляється зовні: у правилах 

спілкування з людьми (як в офіційній сфері, так і в побутовому спілкуванні), 

естетичних уподобаннях, як-от: одяг, інтер’єр. З культурою поведінки 

пов’язане поняття етикет (вироблені в суспільстві форми поведінки). Мовний 

етикет відповідає національно-культурним традиціям суспільства і його 

недотримання сприймається суспільством як порушення норм. Ось як можна 

висловити вітання та побажання: Доброго ранку! Добридень! Здрастуйте! 

Здорові будьте! Доброго здоров’я! Привіт! Вітаю! З приїздом Вас! 

Поздоровляю Вас! Зі святом Вас! Щасливих Вам свят! Наше щире вітання! 

Хай збудуться всі Ваші мрії! та ін. Звертатися до співбесідників можна так: 

Дорогі друзі! Пане (добродію)! Панове! Товаришу! Високоповажний... 

Вельмишановний... Шановні колеги! Мамо! Тату! Друзі! Послухайте, будь 

ласка! та ін. Прощатися слід, використовуючи таку лексику: До побачення! 

На все добре! Усього найкращого! Хай Вам щастить! До завтра! На добраніч! 

Щасливої дороги! Передавайте мої щирі вітання! До зустрічі! Щасливо! 

тощо. Запрошення та прохання можна висловити так: Ласкаво просимо! 

Прошу, сідайте! Приходьте, будь ласка! Дозвольте запросити Вас! Чи не 

могли б Ви... Скажіть, будь ласка! Будьте ласкаві, напишіть... Чи можу я 

попрохати..? Прошу допомогти мені... та ін. Подяка висловлюється такими 

виразами: Дякую! Дуже вдячний за Вашу турботу! Щиро дякую! Дякую Вам! 

Це дуже люб’язно з вашого боку! Ви зробили мені велику послугу! Дуже 

вдячний за Вашу допомогу тощо. Багато помилок трапляється на визначення 

часу. Правильно треба говорити так: О котрій годині? О пів на четверту; О 

шістнадцятій годині; Котра година? Десять хвилин на другу; Пів на десяту; 

За чверть дев’ята; За десять хвилин четверта; Сьома година; Прийдіть після 

восьмої години; П’ятнадцять хвилин по сьомій годині; За чверть одинадцята 

година тощо. 

Поняття «культура мовлення» базується на понятті мовної норми, яке 

О.Д. Пономарів визначив як «сукупність загальновизнаних мовних засобів, 

що вважаються правильними та зразковими на певному історичному етапі» 

та у ході розвитку літературних мов на зміну застарілим мовним явищам 

приходять нові, проте історична змінність норми поєднується з її відносною 

стабільністю, без якої було б неможливе повнокровне існування мови [6, 19]. 

Опановуючи мовні норми, людина підвищує культуру мови, що є свідченням 

культури думки. 

Засвоєння норм літературної мови – тривалий процес, який 

починається з дитинства, а вивчення й застосування функціональних 

можливостей мови триває упродовж усього свідомого життя [1, 25]. І саме 

від учителя, його професійного бездоганного володіння нормами культури 

мовлення здебільшого залежить суспільний і естетичний вплив на учня. Як 

же досягти високої мовної культури? Насамперед необхідно засвоїти норми 

літературної мови. Наступним має бути вибір мовних конструкцій, одного з 



синонімічних слів, які доречніші в тій чи тій мовній ситуації. Далі, коли в 

людини сформовано навички у володінні нормами, слід навчитися змінювати 

один стиль мовлення на інший, коли цього вимагає ситуація мовлення. 

У школі учнів навчають мови, але, на жаль, часто вони неспроможні 

застосувати ці знання на практиці. Виділяємо деякі причини цього: 

недостатнє читання учнями художніх творів рідною мовою, неусвідомлення 

практичної необхідності знання мови, невміння розрізняти особливості 

слов’янських мов (а саме – російської), недостатнє вміння користуватися 

словниками та іншою довідковою літературою, недосконале володіння 

мовою батьків, учителів та засобів масової інформації. 

Щоб мати достатній рівень культури мовлення, потрібно усвідомлення 

її роль у своєму житті, читати твори різних стилів, не змішувати мовні явища, 

завжди цікавитися змінами норм правопису, критично ставитися до мови 

оточуючих і звіряти її з літературними нормами. 

Деякі вчителі вважають, що їм достатньо мати бездоганні фахові 

знання. Але важливим чинником повного засвоєння учнями знань є не лише 

педагогічна майстерність, а й мовна культура подання цих знань. 

Неправильно думати, що культуру мовлення повинен виховувати тільки 

вчитель-мовник. Адже у школі діти вивчають ще багато предметів. Так, 

учителю української мови не під силу самостійно формувати культуру 

мовлення, тому що всі його намагання руйнуються вчителями біології, хімії 

чи математики, які не достатньо володіють мовним етикетом. 

Учитель повинен бути авторитетом не тільки для учнів, а й для їх 

батьків. На батьківських зборах потрібно не лише повідомляти батьків про 

успішність учнів, а й необхідно виховувати у них повагу до рідного слова. 

Щоб вплинути на почуття батьків, учителеві важливо навчитися стримано, 

коректно висловлювати думку. Вчитель, який би настрій у нього не був, не 

має права допускати жаргонізмів, лайливих слів. Особливу увагу слід 

приділяти правильному використанню специфічної лексики, термінології.  

Основними комунікативними ознаками культури мовлення є 

правильність, логічність, точність, багатство, доречність, чистота, ясність, 

емоційність, достатність, виразність. 

Для формування культури мовлення майбутнього вчителя пропонуємо 

такі практичні завдання: 

– скласти план бесіди з батьками про роль мови в житті людини; 

– написати психолого-педагогічну характеристику учня; 

– перекласти українською мовою текст, пояснити особливості 

наголошування; 

– написати твір-мініатюру, вживаючи у ньому слова з різними 

відтінками у реченні; 

– виписати з тлумачного словника слова і запам’ятати їх значення; 

– пояснити значення іншомовних слів; 

– знайти в реченнях мовностилістичні помилки і виправити їх; 

– знайти в реченнях кальки і навести до них українські відповідники; 



– пояснити значення фразеологізмів і скласти з ними речення; 

– прочитати текст, дотримуючись орфоепічних правил; 

– провідміняти числівники, іменники другої і третьої відміни; 

– визначити з кількох форм слова нормативну; 

– пригадавши правила координації підмета і присудка, навести 

власний приклад; 

– пояснити семантичну й експресивну специфіку синонімів у 

поетичних рядках; 

– виписати з художньої літератури перифрази і пояснити їх 

стилістичні функції; 

– переставити слова в реченні і пояснити зміну змісту речення; 

– поділити на абзаци текст і пояснити вибір; 

– прочитати текст і визначити, якими мовними засобами поет досяг 

естетичної виразності; 

– побудувати діалоги і пояснити обрані словесні засоби; 

– виразно прочитати текст, звернувши увагу на повнозвучність, 

мелодійність голосу і т. ін. 

Отже, процес формування культури мовлення нерозривно пов’язаний із 

загальним розвитком особистості. У психологічному аспекті особливу увагу 

слід звертати на активізацію словникового запасу, зв’язок між усною та 

писемною мовою. Широке використання прийомів редагування, 

стилістичного аналізу ефективно впливає на формування культури мовлення 

майбутніх учителів. 
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