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Україномовна культура є одним із важливих складників особистісної культури 

людини. Важливо відзначити, що на кожному етапі розвитку суспільства в ньому 

функціонує своя специфічна для конкретного історичного часу культура. У свою чергу, 

в межах суспільства існують різні соціальні групи (етноси, національності, 

прихильники певної віри та інші), які мають свої особливі культури, що включають 

відмінні від інших мову, цінності, норми, звичаї, правила поведінки тощо [1]. А це 

значить, що кожний член суспільства у процесі своєї життєдіяльності взаємодіє з 

різними за масштабом охоплення людей культурами.  

Формування особистості пов’язане з процесом засвоєння нею певних надбань і 

загальнолюдської культури, й культури тих соціальних  спільнот, до яких вона входить. 

Проте, як відзначає В. Келле, процес опанування культурою має виборчий характер, бо 

ті елементи культури, які узгоджуються з переконаннями, ідеалами людини про добро 

та красу людини, нею приймаються, а інші продукти культури вона може ігнорувати чи 

навіть взагалі відкидати. Як результат – цей процес може мати для особистості різні 

наслідки. Так, за одним із варіантів, вона може просто проігнорувати чи відкинути 

певні досягнення культури. За другим варіантом, особа може в цілому не прийняти 

запропоновану культуру, проте засвоїти окремі елементи цього соціального феномену, 

що дасть їй змогу розширити та збагатити власний культурний світогляд. За третім 

варіантом, людина може настільки органічно «влитися» у світ нової для неї культури, 

що зміст цієї культури  стане для неї «своїм» [2, с. 163]. 

На основі вищевикладеного можна підсумувати, що, з одного боку, в наукових 

працях особистісна культура сприймається як деякий еталон вихованості, освіченості, 

духовності людини. З іншого боку, це поняття відображає результат засвоєння 

конкретною людиною матеріальних і духовних надбань загальнолюдської культури й 

культури своєї  конкретної  спільноти, що знаходить відображення в знаннях, 

особистісних цінностях, переконаннях, почуттях, якостях індивіда.  



Важливо зауважити, що й культура певного етносу, й культура окремої 

особистості тісно пов’язані з феноменом мови. Дійсно, з одного боку, рідна мова є 

безцінним скарбом для кожного народу, вона містить літопис його історії й духовного 

життя, відображає його основні традиції та звичаї. Мова дає змогу забезпечити 

культурну наступність між поколіннями й залучення молоді до провідних національних 

цінностей.  

Володіння мовою є життєвою необхідністю для кожного члена суспільства та 

важливою передумовою його особистісної  самореалізації  в  різних  сферах  

життєдіяльності. Вільне володіння мовою, дотримання вербальних і невербальних норм 

спілкування нею відображається  у  понятті  мовної  культури,  яка є одним із важливих 

показників всебічного  розвитку  та  високого  рівня  культурної  особистості.  

  Аналіз наукових праць засвідчує, що поняття «мовна культура» було введено в 

науковий обіг у 20-х роках ХХ ст. завдяки зусиллям таких відомих учених-мовознавців, 

як В. Виноградов, Г. Винокур, С. Ожегов, Б. Томашевський,  В. Чебишев, Л. Щерба та  

інші. Причому до початку 60-х років  минулого століття основним  її  показником  

вважалася  літературно-мовна правильність, тобто відповідність змісту мовній нормі [3, 

4]. 

 У свій час В. Сухомлинський писав, що мовна культура – це «живодайний  корінь 

культури розумової, усього розумового виховання, високої, справжньої 

інтелектуальності»,  адже  «без поваги, без  любові до рідного слова  не  може  бути   ні  

всебічної  людської  вихованості,  ні  духовної культури...» [5, с. 2].  

Зокрема, М. Андрюніна конкретизує, що мовна культура особистості 

проявляється в: оволодінні культурно-мовленнєвими нормами мови; вмінні обрати 

адекватні завданням спілкування мовні засоби; засвоєнні усних та письмових жанрів, 

стилів  мови;  спроможності здійснювати професійно-орієнтовану комунікацію; 

здатності до публічних виступів, володінні ораторським мистецтвом; уміннях 

організувати діалог із співрозмовником із максимальним урахуванням його 

особливостей [6]. 

В. Русанівський і С. Єрмоленко стверджують, що мовна культура особистості 

виявляється через сукупність таких її складників: індивідуальне багатство словника; 

досконале володіння способами поєднання слів у речення; розрізнення нейтральних і 

стилістично відмічених варіантів мовного вираження; фонетико-інтонаційна виразність 

[7, с.3].  



З урахуванням точок зору різних авторів мовна культура розглядається як 

інтегративне утворення особистості, котре виявляється в її спроможності здійснювати 

ефективну комунікацію з іншими людьми на підставі засвоєних нею мовних знань і 

вмінь, адекватного застосування відповідних невербальних сигналів. 

 Доцільно відзначити, що в науковій літературі виокремлюються два рівні 

оволодіння літературною мовою: 1) рівень правильності мови; 2) рівень мовної 

майстерності. Правильність як одна з основних комунікативних ознак мови передбачає 

дотримання норм на всіх мовних рівнях. При її оцінюванні використовуються чітко 

визначені й категоричні оцінки: правильно чи неправильно, допустимо чи недопустимо 

тощо. Мовна майстерність виявляється не тільки в дотриманні людиною норм 

літературної мови, але й у її  здатності обрати з різних варіантів вираження певної 

думки найбільш точний у смисловому відношенні, стилістично виправданий, найбільш 

виразний, зрозумілий. При цьому оцінювання можливих варіантів мовного змісту має 

не абсолютний, а відносний  характер: краще чи гірше, точніше, ясніше, виразніше 

тощо [8]. 

М. Андрюніна також відзначає, що сформованість мовної культури особистості 

виявляється на трьох рівнях: вербально-семантичному, який відображає ступінь 

володіння мовою взагалі; прагматичному, що виявляє характеристику, мотиви та цілі, 

які стимулюють розвиток мовної культури; когнітивному, на якому відбувається 

актуалізація та ідентифікація знань та уявлень конкретного соціуму [6]. 

Зауважимо, що в наукових працях часто використовуються інші терміни, які 

тісно пов’язані за значенням із поняттям «мовна культура», наприклад «мовленнєва 

культура» («культура мовлення») й  «комунікативна культура». Проте у значенні цих 

дефініцій є певні відмінності. 

  Так, у лінгвістичному словнику визначено, що поняття «мовна культура» 

використовується для позначення властивостей зразкових текстів, що закріплені в 

пам’ятках писемності, а також виражальних і смислових  можливостей мовної системи, 

а мовленнєва культура розуміється як конкретна реалізація мовних властивостей і 

можливостей в умовах повсякденного та масового (усного й письмового) спілкування 

[9]. 

Отже, провідну роль у особистісному становленні молодої людини відіграє її 

рідна мова. Тому зазвичай саме за рівнем оволодіння людьми рідною мовою роблять 

висновок про сформованість чи, навпаки, несформованість  у них мовної культури.  



Як відомо, в людському колективі мова трансформувалася в ефективний засіб 

трудової діяльності, що зробило процес спілкування невід’ємною частиною спільного 

добування засобів існування. За допомогою мови відбувається обмін досвідом, що 

сприяє вдосконаленню всіх галузей життєдіяльності людства. Безумовно, в сучасному 

суспільстві використання мови є необхідною умовою для успішної життєдіяльності й 

кожної окремої особистості, й спільноти взагалі.  

Науковці також відзначають, що мова відіграє важливу роль у сфері духовного 

життя суспільства. У цьому випадку мові надається роль інструменту збагачення та 

вдосконалення духовного світу людини. За допомогою мови людина збагачує свій 

внутрішній світ, утворює нові ідеали, які згодом утілюються у матеріальне життя. Мова 

як засіб духовного спілкування виступає найважливішим фактором розвитку духовного 

життя людства [10]. Отже, мова є найважливішим засобом спілкування людей, засобом 

для вираження й обміну думками, почуттями, організації спільної діяльності.  

 Незважаючи на значні труднощі, що виникають на шляху відродження й 

подальшого розвитку української культури, цей процес із кожним роком стає більш 

інтенсивним і залучає до лав своїх прибічників усе більше громадян різних 

національностей. Однак треба чітко усвідомлювати, що його ефективність значною 

мірою залежить від здатності представників усіх ланок державного життя активізувати 

й сконцентрувати спільні зусилля в цьому напрямі. Особливе місце в процесі розвитку і 

відродження національних форм життя та мислення, відновлення української культури 

займає система освіти, основною метою якої традиційно є трансляція молоді 

культурних здобутків людства [11].  
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