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Людина як мовна особистість є ланкою, яка пов’язує мову і культуру. У наукових 

працях всебічно обговорюється проблема взаємозв’язку культури, мови і свідомості. 

Проводяться різноманітні дослідження мовної картини світу у носіїв певної мови, 

створюються асоціативні словники різних мов, які дають багатий матеріал для вивчення 

особливостей сприйняття дійсності у межах тієї чи іншої культури. Мова є засобом 

вираження, «носієм» культури, матеріальною основою для розвитку культури, є не лише 

засобом передачі інформації, а передусім таким багатоманітним явищем, яке містить 

увесь комплекс духовних, психологічних, фізіологічних та інших чинників, що й 

формують своєрідність та неповторність людини як представника певного соціуму. Олесь 

Гончар свого часу звертав увагу громадськості на важливість культури мови: «Усунути 

деформацію мови, очистити її від спотворень, повернути нашій мові справжню народну 

красу – це справа честі всіх нас, і старших, і молодших, це природний обов’язок кожного 

перед незалежною, вільною Україною. Адже і мовою нації визначається моральне 

здоров’я народу, його розвиненість, культурність. Все це також визначатиме образ і 

творчу спромогу України в сім’ї цивілізованих демократичних держав» [1, с.5]. 

Вимоги, які пред’являються до культури мовлення учителя, обумовлюються 

сферою, завданнями і особливостями педагогічного спілкування. Для успішної будь-якої 

комунікації (у тому числі і україномовної) мовлення учителя повинно мати композиційні 

форми, які найбільш точно відповідають змісту і меті спілкування (вибір стилю для 

конкретного мовленнєвого акту, знання основних правил побудови тексту у певному 

стилі), строго слугувати вимогам основних комунікативних якостей (правильності, 

точності, доречності, логічності, виразності, багатства тощо), відповідати певним 

технічним характеристикам (володіння мовленнєвим диханням, голосом, дикцією, 

емоційною виразністю). Крім того слід враховувати, що мовлення педагога на відміну від 

мовлення представників  інших професій орієнтоване на подальше наслідування і повинно 

бути взірцем для учнів. Мовленнєва підготовка учителя повинна орієнтуватися одразу на 

особу, яка не просто володіє досконалим мовленням, але й яка активно впливає на 

мовлення інших [2, с.3]. 

Дослідженням проблеми «людина і мова» займалися свого часу вчені Потебня О.О., 

Ґумбольдт В., Ф. де Соссюр та ін. Словосполучення «мовна особистість» з’явилося у 

працях лінгвістів наприкінці ХХ століття (Ажеж К., Будагов Р.О.та ін.). Найповніше і 

системно проблему мовної особистості висвітлено у працях Караулова Ю.М., який 

зазначає, що саме в особистості і її мові сходяться інтереси усіх наук про людину. 

Питання формування особистості, зокрема україномовної, досліджували Паламар Л.М., 

Мацько Л.І., Пентилюк М.І., Семеног О.М. та ін. Мовознавці  Буслаєв Ф.І., Потебня О.О., 

Білецький А.О. та ін. розглядали мову як відображення культури. Мова є не лише засобом 

передачі інформації, вона ще сприяє формуванню своєрідності та неповторності 

особистості як представника певного соціуму (Бахтін М., Виготський Л., Ґумбольдт В., 

Потебня О., Чижевський Д.). Ушинський К.Д., Сухомлинський В.О., Стельмахович М.Г. 

та ін. довели, що національний тип мовної особистості формується на засадах української 

філософії, народних традиціях, морально–етичних цінностях народу. Окремі аспекти 

мовознавчої, літературознавчої, методичної підготовки вчителя-словесника, формування 

його як мовної особистості розглядаються у працях Білодіда І., БіляєваО.,Волошиної Н, 

Карамана С., Кононенка В, Мірошниченко Л., Пасічника Є.І., Стельмаховича М., 



П.Хропка та ін. Проте бракує робіт, де була б подана цілісна система удосконалення 

(розвитку) професійної підготовки україномовної особистості вчителя в умовах 

післядипломної педагогічної освіти.  

Мета статті: дослідити співвідношення змісту понять: культура мови – культура 

мовлення – україномовна культура – з розвитком професійного мовлення педагога у 

системі післядипломної освіти, його культурою мовлення і національно свідомою мовною 

особистістю, яка безпосередньо впливає на освіченість та мовну здатність учнів. 

Педагог – це та особистість, яка покликана започаткувати у дитячих душах повагу 

до рідної мови як основи мислення і почування, утвердити авторитет рідного слова, 

розкрити його взаємозв’язок з національною свідомістю. Його роль у цьому сенсі дуже 

важлива ще й тому, що він повсякчас спілкується з дітьми, а отже, прищеплює їм мовні 

навички, вчить їх стильового розмаїття, культури мовлення. Мовна поведінка вчителя, як 

правило, є взірцем для учнів. Розвиток мови особистості – складний процес. Високої 

мовної довершеності досягає, як правило, та людина, яка багато працює над оволодінням 

мовою, прагне правильно говорити, виявляти у мовленні – усному та писемному – свою 

індивідуальність, усвідомлюючи, що «Я є мова»[1, с.7]. На наш погляд, слід визначитися з 

поняттям «розвиток». Звернімося до статей Нового тлумачного словника української 

мови, який найбільш об’ємно подає значення терміну. «Розвиток – процес росту; розвій, 

розмах, розквіт, процвітання; рух, хід, поступ; освіченість, рівень». «Розвивати – надавати 

великого розмаху чому-небудь, сприяти збільшенню, розширенню чогось; 

удосконалювати. Доводити до значного ступеня вияву. Давати можливість чому-небудь 

зростати, міцніти. Сприяти духовному зростанню кого-небудь, розширювати чийсь 

світогляд. Робити що-небудь кращим, досконалішим, піднімати його на вищий щабель. 

Поглиблювати що-небудь, розширюючи зміст або поліпшуючи, збагачуючи його». 

«Розвиватися – досягати розумової, духовної зрілості, ставати розумово, духовно вищим. 

Ставати кращим, досконалішим, підніматися на вищий щабель, досягати високого рівня у 

чому-небудь» [3,с.147, 148]. Узагальнюючи подане, можна зазначити, що розвиток 

позначається як єдність трьох процесів: становлення, формування і саморозвиток 

(Виготський Л.С., Зінченко В.П., Слободчиков В.І., Ельконін Б.Д. та ін.). У процесі 

розвитку остаточно виробляється та закріплюється індивідуальний стиль діяльності 

педагога, який почав формуватись у середній школі, вузі. Творча особистість, яка прагне 

до самоудосконалення, відзначається високим рівнем знань, начитаності, володінням 

різноманітним матеріалом, готовністю розкрити перед учнями будь-який аспект 

проблеми, яка цікавить їх. Педагогічне мовлення повинно носити жвавий, інтонаційно 

яскравий, виразний, емоційно забарвлений стиль. Навпаки ж, одноманітна, зовні 

невиразна вимова, монотонність, безперервне заглядання у конспект, мовні штампи 

відразу ж відвертають увагу. Це ж стосується і тональності мови викладача. Мовленнєві 

здібності, культура мовлення є органічною часткою спеціальних педагогічних здібностей, 

що сприяють успіху професійно-педагогічної діяльності, її наслідування майбутніми 

носіями, яка стане особливістю їх індивідуального стилю. Професіоналізм педагога 

забезпечується й авторитарними здібностями, які втілюються у вміння інтелігентної 

вимогливості. Особистим прикладом викладач змушує учнів серйозно працювати над 

своїм предметом. Емоційна врівноваженість, використання доброго національного 

гумору, інколи необразливої іронії створюють демократичний стиль спілкування, який 

сприяє кращому засвоєнню поданого матеріалу. Погоджуємося також з думкою Крутій 

К.Л., що слід ставити вимоги до використання етнопедагогічного досвіду навчання мови 

підростаючі покоління з урахуванням провідної ролі усного мовлення. При постійному 

розвитку суспільства постає необхідність невідкладного виконання соціального 

замовлення на формування національно свідомої, активної, духовно багатої мовної 

особистості. Процес спілкування дитини з дорослим спонукає і заохочує її до 

використання граматично правильного мовлення. Прикінцева мета засвоєння рідної мови 

– досконале володіння мовленнєвими засобами, що передбачає граматичну правильність 



як ознаку високої культури мовлення і вимагає усвідомлення значень слів, їх літературних 

форм, а також уміння використовувати їх доречно і точно залежно від контексту 

мовленнєвої ситуації, з орієнтацією на слухача, учасника спілкування [4, с.2]. За 

словником Гончаренка С. культура (від лат. сultura — виховання, освіта, розвиток) – 

сукупність практичних, матеріальних і духовних надбань суспільства, які відображають 

історично досягнутий рівень розвитку суспільства й людини і втілюються в результатах 

продуктивної діяльності. У вужчому розумінні культура – це сфера духовного життя 

суспільства, що охоплює насамперед систему виховання, освіти, духовної творчості 

(особливо мистецької), а також установи й організації, що забезпечують їхнє 

функціонування (школи, вузи, клуби, музеї, театри, творчі спілки, товариства тощо). 

Водночас під культурою розуміють рівень освіченості, вихованості людей, а також рівень 

оволодіння якоюсь галуззю знань або діяльності [5, c.182]. Отже, не можна розглядати 

вивчення мови тільки переважно у системно-структурному аспекті, слід звертати увагу на 

особу – носія мови, суспільство, у якому мова функціонує, культуру, яку вона виражає і 

розвитку якої сприяє. Важливо, щоб культуроносна, духовна, людиноформуюча сутність 

мови не залишилася поза увагою. 

У процесі комунікації із словника людини добираються потрібні лексичні одиниці. 

Тут необхідно наголосити на важливості збагачення словникового запасу учителя, а отже і 

учнів, зокрема, власне українською лексикою, що відображає національні особливості 

української мови. Національно–мовною особистістю вважають таку людину, яка має добрі 

знання з мови в поєднанні з її національними особливостями, володіє високим рівнем 

комунікативних умінь та мовною стійкістю, любить і поважає мову свого народу, вважає 

її частиною свого світогляду та світосприйняття. Даючи поради, як досягти педагогічної 

майстерності у володінні словом, Зязюн І.А. пропонує аналізувати своє мовлення: чи 

правильно  вимовляються слова, звуки, ставиться наголос; чи є  достатній лексичний запас 

для вільного вираження думки; чи правильно утворюються граматичні форми. Отримана 

інформація вкаже на недоліки у мовленнєвій підготовці, а самостійна робота з 

літературою, відповідні вправи допоможуть їх позбутися. Важливо свідомо орієнтувати 

себе на володіння літературною мовою в різних ситуаціях – не тільки при професійному 

спілкуванні, вирішенні ділових питань, а й під час комунікації з друзями, батьками, 

незнайомими людьми [6, с.60] . 

Наступність – обов’язкова риса, що характеризує поступальний характер розвитку. 

Будучи обов’язковою складовою й загальною рисою розвитку, наступність є основою 

неперервності всього матеріального світу. Державна політика в галузі освіти вимагає 

всебічного дослідження різноманітних аспектів її реалізації, а саме: «забезпечення наступності 

змісту та координації навчально-виховної діяльності на різних щаблях освіти, що 

функціонують як продовження попередніх і передбачають підготовку громадян для 

можливого переходу на наступні щаблі» [7, с.14]. Система неперервної освіти в сучасній 

Україні складається з сукупності навчально-виховних закладів освіти, наукових, науково-

методичних і методичних установ, науково-виробничих підприємств, державних і 

місцевих органів управління освітою та самоврядування в галузі освіти, які спільно 

працюють над виконанням завдань навчання й виховання, освіти та професійної підготовки 

кожного громадянина відповідно до його здібностей та інтересів протягом усього життя. Отже, 

освіту розглядають як систему щаблів, які поступово ускладнюються і які має пройти 

людина в процесі навчання. Послідовними етапами освіти в Україні є: дошкільна освіта; 

початкова загальна освіта; базова загальна середня освіта; повна загальна середня освіта; 

професійно-технічна освіта; базова вища освіта; повна вища освіта; післядипломна освіта; 

аспірантура; докторантура; самоосвіта. Розвиток вимог до педагога відбувається у чотирьох 

взаємопов’язаних напрямках: підвищення компетентності педагога, вироблення здатності 

на основі одержаного знання оволодівати новою спеціалізацією і спеціальністю, ріст 

специфічних вимог до педагога у зв’язку з інтеграцією і диференціацією професій, 

удосконалення особистісних якостей. Післядипломна професійна освіта педагога як 



удосконалення набутих якостей здійснюється у індивідуальній і колективній формі - 

курси підвищення кваліфікації, семінари, педагогічні читання, науково-практичні 

конференції, методичні об’єднання тощо. Завдяки цьому відбувається неперервний 

розвиток творчого потенціалу особистості педагога, адже подання різноманітної 

інформації спонукає до самоосвіти. Самоосвіта – це освіта, яка набувається у процесі 

самостійної роботи без проходження систематичного курсу навчання в стаціонарному 

закладі освіти Цей процес спрямований на удосконалення уже наявних знань і на набуття 

нових психолого-педагогічних, предметно-методичних, загальнокультурних знань і умінь, 

які є необхідними для вирішення проблем, які виникають у процесі професійної 

діяльності. Зрозуміло, що напрямки професійної освіти взаємопов’язані, а тому не можуть 

бути ізольованими від завдань підвищення загальнокультурного рівня педагога, сприяння  

всебічному і гармонійному розвитку особистості учителя, збагаченню його духовного 

потенціалу. Проте на курсах підвищення кваліфікації учитель навчається традиційно один 

раз на п’ять років, тому, щоб освіта була постійною і неперервною, матеріал слід будувати 

так, щоб поруч із подачею теоретичного матеріалу слухач спонукався до 

самовдосконалення, самоорганізації. Якщо не буде організована самостійна робота у 

міжкурсовий період, то ніякі форми перепідготовки не зможуть забезпечити 

безперервність набуття освіти, а отже і  систематичне оновлення знань учителя. А також 

важливим фактором є усвідомлення педагогом необхідності роботи над підвищенням 

свого професійного рівня аж до професійної майстерності, оскільки на сучасному етапі 

роботи з дітьми виникає необхідність у вирішенні практичних задач на основі знань, які 

набуває педагог із різноманітних літературних джерел, засобів масової інформації, 

Інтернету, передового педагогічного досвіду, застосуванні їх безпосередньо у своїй 

практичній діяльності для одержання позитивних результатів. Головна умова самоосвіти – 

це уміння відібрати з великої кількості інформації ті джерела, які допоможуть успішно 

здійснювати навчально-виховний процес. Зазвичай головну роль у визначенні змісту, 

форм, методів і засобів самоосвіти відіграє сам педагог, адже ніякі програми не зможуть 

урахувати усіх особливостей, інтересів, потреб вчителя. При цьому на процес впливають 

індивідуальні особливості, реальні можливості: раніше одержана підготовка і досвід 

роботи, прогалини у знаннях, уміннях і навичках, бажання творчо працювати і 

удосконалювати свій рівень знань. Кожен педагог повинен не просто занотувати чи 

механічно запам’ятати матеріал, а осмислити його, виробити свою певну позицію щодо 

поданого матеріалу, з’ясувати, на що потім слід звернути додаткову увагу і як його можна 

застосувати у практичній діяльності з освіти і виховання учнів. Тобто самоосвітня 

діяльність педагога – це творчий процес. Професійну компетентність не можна придбати 

назавжди , бо не існує завершеної освіти, яка б відповідала увесь час сучасному світу, 

який постійно змінюється. Розумна, думаюча людина – ось що є метою професійної і 

післяпрофесійної освіти. В.Балакірєва пропонує визначити два шляхи побудови 

професійної кар’єри педагога – «лінійний» і «нелінійний». «Лінійний» є очевидним, він 

передбачає перехід від щабля до щабля і таким чином учитель нарощує свій рівень освіти. 

«Нелінійний» шлях побудови професійної кар’єри дає можливість людині самостійно 

визначити для себе форму і зміст підвищення кваліфікації всередині професії. [8, с.42]. У 

такій системі безперервної професійної післядипломної освіти учитель є суб’єктом, який у 

активній формі виявляє свої «дефіцити» у професійній діяльності, складає свою програму 

підвищення кваліфікації під керівництвом професорсько-викладацького складу закладу. 

Потім формується група, у склад якої входять учителі з ідентичними проблемами. 

Викладач разом з ними складає план діяльності, підбирає інструментарій, розробляє 

програму, яка повинна вирішувати наступі завдання: підготувати учителя, здатного 

орієнтуватися у сучасній соціокультурній ситуації, здатного до самореалізації, 

саморегуляції, самовизначенню і виробляти на цій основі життєву позицію; залучити 

учителя до національно-культурних традицій держави, регіону, основ загальнолюдських 

цінностей; виховати мотиваційно-ціннісне ставлення учителя до цілісного педагогічного 



процесу; сформувати потребу у педагогічному пошуку, цілеспрямованому переході школи 

у якісно новий стан на підставі володіння логікою і методами педагогічного дослідження; 

підготувати учителя до безперервного загальнокультурного, наукового і професійного 

удосконалення, постійного самоудосконалення; сформувати потребу і уміння 

підтримувати своє фізичне і психічне здоров’я, професійну працездатність в умовах 

конкуренції, конкурсів, контрактів. Динамічність суспільного розвитку передбачає, що 

професійна діяльність педагога передбачає необхідність безперервної освіти протягом 

усього професійного життя. Сучасне інформаційне суспільство формулює завдання щодо 

виховання фахівців, здатних мобільно адаптуватися в життєвих ситуаціях, що 

змінюються, самостійно набувати необхідних знань та застосовувати їх на практиці; 

самостійно критично мислити, вміти побачити проблеми, що виникають у реальній 

діяльності та шукати шляхи раціонального їхнього розв’язання, використовуючи сучасні 

технології; грамотно працювати з інформацією; бути комунікабельними, контактними в 

різноманітних соціальних групах, уміти працювати в колективі; самостійно працювати 

над розвитком власної моральності, інтелекту, культурного рівня [9, с.29]. 

Таким чином, формуванню національно свідомої мовної особистості педагога 

сприяють глибокі знання з фахових, а також гуманітарних, соціально-економічних, 

психолого-педагогічних дисциплін на засадах українознавства, уміння та навички 

використання набутих знань в реальній  педагогічній практиці. Поряд з цим йдеться про 

особистість, котра не лише репродукує рідне мовлення, а й виявляє мовне чуття 

естетичної цінності рідного слова, мовний смак, мовну стійкість, виступає за збереження і 

подальший розвиток національної культури та державності.  

Самоконтроль, створення установки на оволодіння літературною мовою в різних 

ситуаціях спілкування – запорука удосконалення мовлення педагога і якісного впливу на 

навчання підростаючого покоління. Учитель повинен уміти користуватися усіма засобами 

рідної мови у спілкуванні, адже це є передумовою високої культури мовлення і частиною 

професійної мовленнєвої діяльності, бо педагог спеціально організовує цю діяльність, 

керує нею залежно від умов спілкування; добирає мовні і мовленнєві засоби залежно від 

потреб, завдань взаємодії вчителя з учнями; мовленнєва діяльність педагога в реальній 

ситуації регулюється змістом зворотної інформації, яку він отримує. Мовлення вчителя є 

предметом його педагогічного аналізу й самоаналізу, постійного самовдосконалення. 

Система ж післядипломної освіти повинна формувати і розвивати професійну 

компетентність спеціалістів у відповідності з конкретними вимогами суспільства. При 

цьому професійна компетентність розглядається як узагальнені і глибоко сформовані 

якості особистості, її здатність найбільш універсально використати і застосувати набуті 

знання і навички, які дозволять учителеві будь–якої школи пристосуватися до обставин, 

які постійно змінюються, і сприяти особистісній самореалізації, мати здатність діяти і 

виживати у даних умовах, бути затребуваним, мати визнання особистості оточуючими і 

визнання власної значимості. Нова якість післядипломної освіти – це освіта, яка 

відповідає міжнародним стандартам якості, яка задовольняє потреби споживача освітніх 

послуг – особистості, суспільства, держави, виробництва. 

 

Література 

 

1. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитися і правильно говорити / За. заг. ред. 

Олександри Сербенської: Посібник. – Львів: Світ, 1994.  

2. Русецкий В.Ф. Программа дисциплины «Основы культуры речи учителя» (для 

гуманитарных специальностей). – Мозырь: Мозырский госпединститут, 1997.  

3. Новий тлумачний словник української мови: У 3т./ Укладачі В.Яременко, 

О.Сліпушко. – К.: Аконт , 2006. – Т.3. 



4. Крутій К.Л. Теорія і практика формування граматично правильного мовлення в 

дітей дошкільного віку (на матеріалі морфології і словотворення). – Автореф. дис…д-ра 

пед. наук: 13.00.02 / Нац. пед. ун-т. ім. М.П.Драгоманова. – К., 2005. 

5. Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997.  

6. Педагогічна майстерність: Підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. 

Кривонос та ін.; За ред. І.А. Зязюна. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Вища шк., 2004.  

7. Національна доктрина розвитку освіти // Нормативно-правове забезпечення 

освіти: У 4 ч. – Ч. І. – Харків.: Основа, 2004.  

8. Балакирева Э.В. Профессиологический аспект согласования требований к 

специалистам профессии педагога в системе непрерывного образования // Постдипломное 

образование: проблемы качества / Материалы VI международной научно-практической 

конференции кафедры педагогики и андрагогики. 11-12 апреля 2006 года. – Санкт-

Петербург, 2006.  

9. Кухаренко В.М., Рибалко О.В., Сиротенко Н.Г. Дистанційне навчання: Умови 

застосування. Дистанційний курс: Навчальний посібник. 3-є вид./ За ред. В. М. Кухаренка 

– Харків: НТУ «ХПІ», «Торсінг», 2002.  
 


