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Соціально-економічні перетворення, що відбуваються в соціально-політичному 

та економічному житті України, ставлять нові завдання щодо реформування всієї 
системи освіти, висувають нові вимоги до підвищення рівня підготовки студентів, 
зокрема іноземних. 

Ми виходимо з того, що у формуванні й творчому розвитку студентів як 
майбутніх компетентних фахівців велике значення має мовленнєва підготовка. 
Необхідність їх цілеспрямованої мовленнєвої підготовки обумовлена тим, що 
більшість фахівців обіймають посади, для яких велике значення має уміння 
спілкуватись, тобто уміння орієнтуватись у різноманітних комунікативних 
ситуаціях, знаходити потрібні засоби, способи і прийоми спілкування залежно від 
мети спілкування, налагоджувати продуктивні взаємини з партнерами. Цілком 
зрозуміло, що все це неможливо без оволодіння мовленнєвими вміннями й 
навичками, комунікативно виправданого користування мовними засобами під час 
здійснення різних видів мовленнєвої діяльності Ось чому проблема формування 
мовленнєвої культури майбутніх фахівців є актуальною.  

 У науковій літературі підкреслюють, що мовленнєва культура як унікальний 
особистісний феномен характеризується низкою специфічних ознак. Проте погляди 
вчених щодо визначення цих ознак мають певні відмінності.  

Так, Є. Адамов підкреслює, що культура мовлення передбачає не тільки 
дотримання людиною вимог щодо її словникового запасу, правил стилістики, 
граматики й орфоепії, а й прояв таких ознак мовлення, як грамотність, змістовність, 
виразність, точність, зрозумілість, переконливість [1].  

О. Бахмутова вважає, що культура мовлення проявляється передусім у вміннях 
особистості передавати думки «правильно, точно й виразно» [2, с. 3]; М. Пентилюк 
стверджує, що саме досконале володіння мовою, її нормами в процесі мовленнєвої 
діяльності визначає культуру мовлення людини [11; 12]. За словами І. Федосова, 
мовленнєва культура проявляється в дотриманні суб’єктом в комунікації 
граматичних і орфоепічних правил, повному використанні лексичного багатства 
мови, демонстрації таких властивостей мовлення, як різноманітність, точність, 
логічність побудови змісту, виразність і образність. Крім того, автор відзначає, що 
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мовленнєва культура передбачає сформованість у людини словесної майстерності, 
наявності в усному мовленні змістовності та переконливості [13]; Л. Введенська та 
Л. Павлова вважають, що культурне мовлення людини має характеризуватися 
такими ознаками, як багатство (різноманітність), чистота, виразність, ясність, 
зрозумілість, точність і правильність [3, с. 64]. 

На основі аналізу наукової літератури зроблено висновок про те, що мовленнєва 
культура має свої характерні комунікативні ознаки, однією з яких є багатство 
мовлення. 

За тлумаченням словників, слово «багатий» має різні значення, у тому числі такі: 
цінний чим-небудь, високоякісний, різноманітний, з великим запасом слів [9; 10]. 

На думку О. Горошкіної, В. Нікітіної Л. Попової, «багатство мови визначається 
насамперед багатством словника, а саме використанням значної кількості слів, 
словосполучень і речень, що відрізняються за смислом і будовою» [8, с. 36]. 
Д. Розенталь та І. Голуб звертають увагу на те, що робити висновки про багатство 
мовлення конкретної людини треба на основі врахування не тільки її словникового 
запасу, а й багатозначності використаних нею слів, синонімів, омонімів, антонімів, 
паронімів тощо [7, c. 293-294].  

Б. Головін і С. Вербещук сприймають багатство мовлення як максимально 
можливе насичення його різними засобами мовлення, що не повторюються й 
потрібні для ефективної реалізації комунікативного наміру [5; 6].  

С. Вербещук також пояснює, що аналіз багатства мовлення як комунікативної 
ознаки доцільно робити на основі врахування співвідношення термінів «мовлення» 
й «мова». Очевидно, що мова як суспільний феномен відрізняється багатством. 
Водночас мовлення конкретного індивідуума може бути багатим чи бідним, 
одноманітним чи різноманітним. Авторка також зазначає, що для розвитку й 
збагачення індивідуального мовлення людина має здійснювати певні кроки: 
розширювати свій словниковий запас шляхом вивчення творів народної творчості, 
читання художньої й публіцистичної літератури, опанування нормативної граматики 
тощо [5, с. 38]. У свою чергу, це дозволяє уникнути мовленнєвих помилок, у яких 
проявляється бідність мовлення, наприклад таких: часте повторення одного й того 
самого слова, уживання поряд спільнокореневих слів; однотипність та слабка 
розгалуженiсть синтаксичних конструкцій; використання слів-паразитів, 
мовленнєвих штампів, канцеляризмів тощо [5; 6]. 

На нашу думку, формувати багатство мовлення доречно в процесі розв’язання 
комунікативно-ситуативних завдань. 

«Комунікативно-ситуативне завдання розуміється як тип мовленнєво- 
мисленнєвого завдання, у процесі розв’язання якого учень відносно самостійно 
оволодіває новими знаннями з культури спілкування і вдосконалює свої комуніка- 
тивні вміння, аналізуючи мовленнєву ситуацію, викликане нею ситуативне 
мовлення чи створюючи на основі ситуації власні висловлювання. Структуру 
комунікативно-ситуативного завдання складають його умови і питання, що 
спрямовують процес їх аналізу. Умови можуть бути декількох видів: 1) Умови 
містять лише мовленнєву ситуацію. Такі завдання можна розділити на два підвиди 
залежно від завдань, які можуть бути такими: а) вибір одного з варіантів 
ситуативного мовлення з запропонованих; б) створення власного ситуативного 
мовлення на основі даної ситуації спілкування; 2) умови містять тільки ситуативне 
мовлення. Треба вирішити, у якій життєвій ситуації є можливим таке спілкування; 
3) умови містять мовленнєву ситуацію і викликане нею ситуативне мовлення. 
Важливо вирішити, які помилки були допущені в ході спілкування, і виправити їх» 
[4, с. 32]. 

Отже, розв’язання комунікативно-ситуативних завдань, тобто завдань 
спілкування, веде до виявлення комунікативної активності учнів, стимулюванню їх 
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самостійної мовленнєвої діяльності, постійного пошуку їх залучення в 
комунікативну взаємодію, що сприяє формуванню багатства мовлення студентів. 

Однак слід пам’ятати, що формування мовленнєвої культури шляхом 
постановки і розв’язання комунікативно-ситуативних завдань потребує створення 
умов, максимально наближених до реальної комунікації, до справжнього 
спілкування. Це потребує від викладача пошуку комунікативно значущого 
мовленнєвого матеріалу, який буде співвідноситися і з мовленнєвою темою заняття, 
і з професійною спрямованістю учнів. 
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Сучасні тенденції розвитку українського суспільства зумовлюють зміни 

пріоритетних завдань системи освіти: підвищується роль внутрішніх детермінант у 
забезпеченні особистісного та професійного зростання людини, найвищими 
цінностями стає особистість з її потребами в самоактуалізації, самовизначенні, 
реалізації творчого потенціалу. 

Ключовою фігурою перетворень, що відбуваються в освіті, є вчитель «Лише 
особистість може виховати особистість» К. Ушинський. Тільки вчитель, здатний до 


