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Постановка проблеми. Мова являє собою 
специфічну природну знакову систему, 

складний вербальний код, який обслуговує соці-
ум. В залежності від того настільки добре осо-
ба володіє цим кодом, тим легше й точніше вона 
формулює та передає свої думки й адекватно 
розуміє інформацію інших. Отже, вільне оперу-
вання мовою (мовленнєва компетентність) забез-
печує комфортне існування індивідууму. Най-
більш гостру потребу в ґрунтовній лінгвістичній 
освіченості відчувають студенти гуманітарних 
професій, оскільки мовлення в їх подальшій 
практичній діяльності виступає джерелом і носі-
єм інформації, засобом впливу й переконання, а 
тому обов’язково має бути досконалим [8]. Про-
аналізувавши сучасну теорію і практику мовлен-
нєвої підготовки майбутніх спеціалістів гумані-
тарних професій, зокрема напрямку дошкільна 
освіта, можна зробити висновок, що питання 
мовленнєвої компетентності ще недостатньо роз-
роблено. Відповідно існує потреба в об’єктивній 
переоцінці старих технологій навчання і вивчен-
ня можливих шляхів удосконалення якості про-
фесійної мовленнєвої підготовки. Наразі існує 
чимало питань щодо мовленнєвої компетентності 
майбутнього працівника дошкільної освіти, зо-
крема: недостатньо високий рівень мовної ком-
петенції (знання, уміння, навички з предмету); 
неусвідомлений суржик, через двомовність на-
селення; негативний вплив телебачення й радіо, 
що сприяють поширенню вживання ненорматив-
ної лексики; прогресуюче зниження якості дру-
кованої продукції; низький ступінь освіченості 
населення; недостатній рівень риторичної освіти 
працівника сфери дошкільної освіти, що поміт-
но знижує рейтинг майбутнього фахівця; змен-
шення прошарку інтелігенції в суспільстві, що є 
потенційним носієм і користувачем літературної 
мови. Набуття студентами напрямку підготовки 
«Дошкільна освіта» під час навчання у ВНЗ ви-
сокого рівня мовленнєвої компетентності умож-
ливлюватиме зростання подальшої професійної 
самоосвіти, сприятиме реалізації фахових знань 
та підвищенню мовленнєвої компетентності се-
ред широких верств населення. Отже, актуаль-
ним постає завдання досягнення високого рівня 
мовленнєвої та мовної компетентності майбут-
нього фахівця дошкільного навчального закладу. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Увага до проблеми мовленнєвої компетентності 

зумовлена в першу чергу переорієнтацією сис-
теми освіти на формування базових компетен-
цій, сукупності знань та ставлень студента [7]. 
Це викликало активізацію наукових досліджень 
компетентності як суб’єктної характеристики. 
Мовленнєва компетентність набуває особливо-
го значення як така, що обумовлює перебіг усіх 
сфер соціального життя. Саме тому проблема 
мовленнєвої компетентності є важливою і жва-
во обговорюється науковою спільнотою [2; 10; 12]. 
Фундаментальний теоретичний аналіз понять 
«компетенція» і «компетентність» працівників 
організацій здійснили М. Армстронг, Ч. Вудруф, 
О. А. Грішнова, Л. В. Івановська, В. Т. Лозовець-
ка, Ю. Г. Одегов, В. С. Плохій, Г. Г. Руденко та ін. 
[5]. Однак багато суттєвих моментів стосовно цієї 
проблематики так і залишаються до кінця неви-
рішеними. На думку одних науковців: «Компе-
тенція – суспільно визнаний рівень знань, умінь, 
навичок, ставлень у певній сфері діяльності лю-
дини» [7]. Інші вважають, що компетенція – це 
предметні та загально навчальні знання, уміння, 
навички разом із досвідом діяльності та став-
ленням до предметної і загальнонавчальної ді-
яльності [14]. Під поняттям «компетентність» ро-
зуміють інтегровану здатність студента, набуту 
в процесі навчання, якою передбачено знання, 
уміння, досвід, цінності й ставлення, що можуть 
цілісно реалізовуватися на практиці. Компетент-
ність – це ще й особистісна якість, яку визнача-
ють як «рівень готовності... діяти» [15]. Основою 
цієї якості є знання, обізнаність, досвід соціаль-
но-професійної діяльності людини. Цим самим 
підкреслюється інтегративний характер поняття 
«компетентність» [4]. Ряд науковців означують 
«компетентність» як характеристику особистос-
ті або її якості [1]. З цим твердженням ми не 
можемо погодитися. Дійсно, компетентність ха-
рактеризує особистість стосовно ступеня відпо-
відності виконаного нею завдання тій вимозі, яка 
означена компетенцією. Компетентність – це не 
характеристика якості особистості, а її якість, 
набута в процесі навчально-пізнавальної та поза 
навчальної діяльності.

Особливістю професійної компетентності є 
стан організованості професійного середовища: 
чим гірше організована професійна діяльність, 
тим необхіднішим є професійно компетентний 
спеціаліст [5]. Якщо компетенція є відчуженою, 
наперед заданою соціальною вимогою (нормою) 
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до освітньої підготовки особи, необхідної для 
ефективного здійснення продуктивної діяльнос-
ті, то компетентність – уже досягнута особис-
тісна якість [11].

Мовленнєва компетентність людини підтри-
мується певними засобами. Свої почуття, дум-
ки людина здатна виражати й закріплювати в 
словах і жестах, створюючи певний комунікатив-
ний простір, у якому об’єднуються, співіснують 
її внутрішній світ і світ зовнішній, об’єктивний 
[9]. Такими засобами, які людина використовує 
в своєму спілкуванні, є вербальні (словесні) і 
невербальні засоби (міміка, пантоміміка, вира-
жальні рухи тіла). На основному, вербальному, 
рівні в якості засобу передачі інформації вико-
ристовується людська мова. До невербальної ж 
комунікації належить сприймання зовнішнього 
вигляду та виразні рухи людини – жести, мімі-
ка, пози, хода, контакт очей і т. п. Роль всіх цих 
невербальних знаків у спілкуванні надзвичай-
но велика. Можна сказати, що значна частина 
людського спілкування розгортається в підводній 
частині «комунікативного айсберга» – в області 
невербального спілкування. Зокрема, саме до цих 
способів найчастіше вдається людина при пере-
дачі зворотного зв’язку партнеру по спілкуван-
ню, особливо, коли мова йде про маленьких дітей. 
Через систему невербальних засобів транслю-
ється інформація про почуття, які долають люди 
в процесі спілкування [16]. Невербальні засоби є 
важливим доповненням мовної комунікації, при-
родно вплітаються в тканину міжособистісного 
спілкування, вони допомагають учасникам спіл-
кування виявити наміри один одного, роблячи 
тим самим процес комунікації більш відкритим. 

Виділення нерозв’язаних раніше частин за-
гальної проблеми. Існують три групи чинників, 
що безпосередньо впливають на якісний рівень 
мовленнєвої компетентності.

Перша група – це засоби педагогічного впливу. 
До них належать відповідність добору навчаль-
них дисциплін та визначення рівня складності їх 
програм щодо розвитку мовленнєвої компетент-
ності майбутнього педагога, згідно набуття ним 
мовної та фахової компетенції.

Друга група – це засоби психологічного впли-
ву, спеціальні програми, тренінги, вправи, що 
дозволятимуть майбутньому педагогу вільно ко-
ристуватися вербальною та невербальною знако-
вою системою.

Третя група – це соціальні чинники, що обумов-
люють негативний вплив на стан мовної культури 
молоді й здійснюють як розвиток, так і деградацію 
мовленнєвої компетентності в суспільстві в цілому 
і в дошкільній сфері зокрема. До них належать: 
телебачення й радіо, які сприяють поширенню 
вживання ненормативної лексики; неусвідомлений 
суржик, через двомовність; знецінення живого сло-
ва за рахунок спілкування в соціальних мережах 
та Інтернеті; прогресуюче зниження якості друко-
ваної продукції; зменшення прошарку інтелігенції, 
що є потенційним носієм і користувачем літератур-
ної мови; падіння соціального статусу педагогічного 
працівника; збільшення кількості неблагонадійних 
родин, що обумовлено соціально-політичною ситу-
ацією в країні.

Мета статті. Головною метою даної статті є 
дослідження шляхів розвитку мовленнєвої ком-

петентності майбутнього працівника сфери до-
шкільної освіти з комплексним урахуванням пе-
дагогічних, психологічних та соціальних чинників.

Виклад основного матеріалу. Розглянемо 
шляхи підвищення рівня мовленнєвої компетен-
ції майбутнього педагога з урахуванням засобів 
педагогічного впливу. Щодо цього питання ма-
ємо напружену, насичену, подекуди навіть пе-
ренасичену програму набуття студентами мов-
ної компетенції, що є благодатним ґрунтом для 
мовленнєвої [6]. Так обов’язковими є курси ви-
вчення предмету «Українська мова», «Дошкіль-
на лінгводидактика» і т.п. Але, незважаючи на 
це, майбутні вихователі не опановують курси 
«Художньої літератури» чи «Дитячої літера-
тури», знання якої є основою для роботи з до-
шкільниками. Відсутність ґрунтовних знань з 
вищеозначених предметів значно ускладнює в 
подальшому професійну діяльність майбутніх 
вихователів. Наступним питанням, обов’язковим 
до розгляду, вважаємо недостатньо високий рі-
вень ораторської майстерності майбутніх педа-
гогів. Здавалося б курс з «Риторики» існує, але 
рівень ораторської майстерності у студентів ще 
недостатньо розвинений. Можливо тому, що для 
самого курсу необхідно більше тренінгових за-
нять, введення психологічних вправ. Обізнаність 
та використання новітніх можливостей, що на-
даються НЛП технологіями, необхідно також 
включати в скарбничку сучасного освітянина. 
Можливості даної технології можна легко ви-
користовувати для розвитку мовленнєвої ком-
петентності майбутнього фахівця у сфері освіти. 
Людина, отримуючи інформацію, що надходить 
із зовнішнього світу, завжди керується власни-
ми відчуттями. Така технологія дозволяє впли-
вати на індивідуальність сприйняття вихованця, 
тим самим змінюючи цей процес. Завдяки цьому 
можна максимально вплинути на ставлення ди-
тини до реальності, інших людей і самої себе, що 
сприятиме налагодженню продуктивної, ефек-
тивної взаємодії з навколишньою дійсністю.

Психолого-педагогічний вплив на розвиток 
мовленнєвої компетентності можна пов’язати з 
добором методів навчання в залежності від ре-
презентативних типів сприйняття інформації. 
Володіння такими знаннями та вміннями значно 
підвищило б рівень фахової компетентності май-
бутніх вихователів. Вчені (О’Коннор, Дж. Сеймор 
[13], Боденхамер Б., Холл М. [3] та ін.) розріз-
няють різні репрезентативні типи сприйняття, 
кожен із яких ґрунтується на певних особливос-
тях усвідомлення інформації тільки їй власти-
вим способом, що активізує відповідні механізми 
поведінки. Візуальний тип сприймання ґрунту-
ється на сприйнятті зорових образів. Спілкую-
чись із такими людьми, потрібно надавати сво-
єму мовленню візуальний супровід. У процесі 
спілкування з людьми цього типу бажано не 
обмежувати простір для огляду того місця, де 
вони знаходяться [3]. Аудіальний тип базується 
на сприйнятті звуків. Представники цього типу 
сприймають і запам’ятовують інформацію через 
звукові форми. Спілкуючись з аудіалом, необ-
хідно дбати про грамотність і точність власного 
міркування [3]. Кінестетичний тип сприймання 
ґрунтується на тактильному каналі інформації. 
Такі люди (кінестетики) потребують тактильного 
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контакту. Спілкуючись, кінестетик говорить по-
вільно. У більшості кінестетиків спостерігається 
сповільненість дій. Щоб спонукати їх до актив-
ності, часто потрібно проявити фізичний контакт. 
Дигітальний репрезентативний тип ґрунтується 
на суб’єктивно-логічному сприйнятті й осмис-
ленні. Діяльність людей, які належать до цього 
типу сприйняття (дигітали), відбувається на ме-
тарівні свідомості. Цей тип містить у собі дані, 
отримані через візуальний, аудіальний і кінесте-
тичний потоки інформації. Крім перерахованих 
вище, існують також і два інші репрезентативні 
типи – це олфакторний (нюховий) і дегустатор-
ний (смаковий). До цього типу сприйняття на-
лежать переважно люди, позбавлені слуху чи 
зору [16]. Людей, які характеризуються одним 
типом сприйняття, практично не існує. Залежно 
від того, яка інформація сприймається на певний 
момент, людина може усвідомити інформаційний 
факт візуально, а до другого – підійти з пози-
ції аудіала і навпаки. Важливо те, що саме про-
мовляє людина, відтворюючи власний досвід. Це 
дає змогу простежити, які процеси відбуваються 
в її свідомості під час репрезентації інформації. 
Будь-який репрезентативний тип безпосередньо 
пов’язаний із мовленням. Слова, які найчастіше 
використовує людина під час розмови, породже-
ні відчуттями, і відображають рівень сприйняття 
інформації. Ці мовні одиниці називаються пред-
икатами. Уміле використання предикатів сприяє 
більш швидкому процесу розуміння іншої люди-
ни [3]. Незважаючи на те, що людина сприймає 
будь-яку інформацію за допомогою всіх репре-
зентативних типів сприймання, один із них вона 
використовує набагато частіше й інтенсивніше, 
ніж всі інші. Саме цей тип називається провід-
ним. Для того, щоб визначити, який саме тип 
домінує, існує кілька дієвих методів, що ґрунту-
ються на аналізі мовленнєвої діяльності. Важли-
во навчитися визначати основну закономірність, 
якої дотримується людина у власних висловлен-
нях. Ефективнішим є вміння зіставляти ці пред-
икати з фізіологічними проявами, характерними 
для кожної із систем. За цих умов визначити 
репрезентативний тип сприймання можна буде 
більш аргументовано, а ймовірність точності ви-
значення суттєво збільшиться [16].

Психологи й педагоги доводять, що на особис-
тість та її психіку здійснюють найефективніший 
вплив здібності, здатності [9]. Кожен педагог має 
враховувати, що більшість людей – візуали, но-
вонароджені діти – кінестетики і лише з віком 
набувають ознак інших репрезентативних типів 
сприйняття інформації. Освітянин, який усві-
домлює цю специфіку сприйняття інформації, 
спілкуючись з вихованцями, має використову-
вати такі методи впливу, що діють на людей із 
візуальним та кінестетичним репрезентативни-
ми типами: використовувати в мовленні більше 
образних висловів, наводити яскраві приклади, 
створювати в уяві дітей картини тих подій, фак-
тів, людей, про які розповідає, та обов’язково ви-
користовувати заохочувальні прийоми. 

Визначення репрезентативного типу спри-
яє виробленню ефективної стратегії впливу на 
дитину: дотримуючись чітко визначених стра-
тегічних дій, процес виховання й навчання буде 
приносити їй задоволення, зацікавленість, пози-

тивні емоції, естетичну насолоду. Впливаючи на 
репрезентативний тип вихованця, можна покра-
щити якість його знань, визначити схильності, 
навчитися пояснювати йому складний матеріал 
доступно, а також уникнути непорозумінь і на-
пружених ситуацій. 

Дуже важливим є вплив на стан мовленнєвої 
компетентності соціальних чинників. Особли-
во непокоїть те, що частина носіїв української 
мови часто вживає російські слова (суржик), та 
ненормативну лексику. Причому студенти нада-
ють перевагу жаргонам, сленгам; учні – інвек-
тивній лексиці. 

Одним з моментів, що значно знижує рівень 
мовленнєвої компетентності є вживання нецензур-
ної лексики, що найчастіше пов’язаний з психоло-
гічними проблемами, емоційним перенапруженням, 
загальним стомленням. Людина відчуває труднощі 
вдома, на роботі, починає дратуватися. Через це 
виникають конфлікти, нервова система постійно 
перебуває в напруженому стані. Негативна енер-
гетика шукає вихід і знаходить його в словесній 
формі. Позбутися нецензурної лексики можливо, 
за допомогою систематичної роботи над собою. Для 
подолання цієї негативної звички наведемо кілька 
вправ, що допомагають її позбутися.

Організуйте для себе спокійну обстановку, 
зосередьтеся. Візьміть аркуш паперу і ручку, 
почніть з головного: згадайте, коли ви почали 
нецензурно лаятися. З чим це було пов’язано? 
Запишіть спогади на листок. Поміркуйте, чому 
мат вам допомагає? В залежності від вашої від-
повіді, вам потрібно буде вибудовувати і вашу 
«боротьбу» з ним. Згадайте, в яких випадках ви 
найчастіше вживаєте нецензурну лексику. Спро-
буйте створити певну систему, з’ясувати, що 
конкретно штовхає вас в черговий раз на лайку. 
Уявіть, як би ви повелися, якби не стали вжи-
вати лайливих слів. Дайте відповідь на питан-
ня: наскільки вам необхідна подібна лексика? Чи 
можна обійтися без неї, але при цьому не почати 
гірше себе почувати, виявляти агресію у більш 
жорсткій формі? Якщо ви відчуваєте, що не в 
змозі обходитися без різких виразів, необхідно 
звернути увагу на ваше вміння тримати себе в 
руках. Неможливо повністю залежати від своєї 
звички говорити нецензурно. Звільніться від неї, 
щоб почати відчувати себе впевненіше. 

Ще один ефективний метод боротьби з ненор-
мованою лексикою, на нашу думку, є заміщення 
лайливих слів на слова, як вийшли з ужитку, та-
ким чином людина підвищить свій інтелектуаль-
ний рівень і поповнить словниковий запис. Наве-
демо деякі застарілі слова та їх сучасні аналоги: 
АЛАФА – нагорода, БРАШНО – їжа, БРЕЗЕТЬ – 
берегти, БУЕСТЬ – відвага, ВЕРСТАТИ – порів-
нювати, ВЕСИ – знати, ГОНЗАТИ – уникати, 
ГРАНЕСЛОВНИК – назва складної книги, ДИ-
ВИЙ – жорстокий, ДМИТИСЯ – бути зверхнім, 
КЛЮКА – хитрість, ЛАСКОСЕРДИЙ – ненаже-
ра, МАСТРОТА – майстерність, ПОЛОШАТИ – 
лякати, РЕСНОТА – гідність, УРОК – настанова, 
домовленість плата, штраф, ХУПАВИЙ – хваст-
ливий, лінивий, ЦВИЛИТИ – засмучувати, ЦЕ-
ЛОВАТИ – вітати… Цей перелік слів далеко не 
повний, з одного боку він дозволяє нам уникати 
небажаних слів; з іншого – дозволяє розслабити 
напружену атмосферу, що виникає інколи, під-
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вищити настрій та заодно довідатися, які давні 
слова (історизми) вийшли з нашого вжитку. 

Зрозуміло, позбутися усього негативного 
складно, але зменшуючи кількість подразників, 
ми розширюємо зону комфорту. Щоб позбутися 
небажаних слів важливо взятися за справу сер-
йозно, присвятити час самоаналізу та спеціаль-
ним заняттям. Переставши лаятися, всім стане 
легше і спокійніше жити, оточуючий світ спо-
вниться новими барвами.

Ще один метод позбавлення негативної лек-
сики – проведення корекційно-профілактичних 
заходів, наприклад, проведення тематичних бесід 
і роз’яснювальної роботи спрямованих на закрі-
плення негативного ставлення до лихослів’я, дво-
мовності, сленгів, жаргонів, рекомендується про-
ведення тренінгів-семінарів, присвячених даному 
питанню. Освітяни мають брати активну участь 
у загальних заходах спрямованих на боротьбу з 
лихослів’ям, двомовністю, сленгами, жаргонізма-
ми. Тож, залучаючи до цього майбутніх виховате-
лів, розширимо коло людей, що володіють висо-
ким рівнем мовленнєвої компетентності.

Для працівників освітньої сфери рекомендує-
мо взяти до уваги обов’язкове проведення психо-
логічного розвантаження, хоча б раз на семестр 
(швидше за все, на канікулах). Педагоги, як ніхто 
інший, схильні до так званого синдрому психоло-
гічного вигорання. Систематичне впровадження 
тренінгів з психологічного розвантаження дозво-
лить вправно регулювати свій емоційний стан і 
налаштовуватись на позитивну взаємодію з ви-
хованцем. Дієвим способом психологічного роз-

вантаження є дихальна гімнастика О. Стрельні-
кової. Вона знімає втому, бадьорить, підвищує 
життєвий тонус, покращує настрій, пам’ять. Ії 
використання підчас навчання підвищить пра-
цездатність та допоможе легше засвоїти мате-
ріал. Тож познайомити майбутніх педагогів з та-
кою технологією буде корисним. 

Висновки. Отже, підсумовуючи зазначене 
вище, акцентуємо увагу на тому, що студенти 
дошкільної сфери освіти потребують більш різ-
носторонньої лінгвістичної освіченості, оскільки 
мовлення у їх подальшій практичній діяльності 
виступатиме джерелом і носієм інформації, за-
собом впливу й переконання, а тому обов’язково 
має бути не тільки нормативним, а й досконалим. 
За доцільне вважаємо введення у програму на-
вчання майбутніх фахівців у галузі дошкільної 
освіти, таких предметів, як «Художня літера-
тура», «Дитяча література», «Репрезентативні 
способи подання інформації», розширити курс 
«Ораторське мистецтво», ввівши до його скла-
ду додаткові тренінгові вправи з психологічно-
го розвантаження, що під час навчання надасть 
як філологічної, так і психологічної освіченості, 
уможливлюватиме високий рівень самоосвіти, 
сприятиме реалізації фахових знань, відтак, ре-
зультуватиме подалі в комунікативну та рито-
ричну компетентність наукової, професійної елі-
ти та суспільства в цілому. Подальшого вивчення 
й наукового обґрунтування потребують питання 
впливу психологічних та соціальних факторів на 
мовленнєву (мовну) компетенцію майбутніх пра-
цівників дошкільної освіти.
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ПУТИ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО РАБОТНИКА 
СФЕРЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация
Исследованы пути развития речевой компетентности будущего работника сферы дошкольного об-
разования с комплексным учетом педагогических, психологических и социальных факторов. Раскрыт 
психолого-педагогический аспект понятия «речевая компетентность». Определены способы педагоги-
ческого влияния на повышение уровня речевой компетентности студентов направления дошкольного 
образования. Предложены пути развития речевой компетентности ребенка с учетом репрезентатив-
ных типов восприятия информации. Рассмотрены способы избежания использования негативной лек-
сики работниками сферы образования. 
Ключевые слова: компетенция, речевая компетенция, дошкольное образование, репрезентативные 
типы восприятия информации, негативная лексика.
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WAYS TO IMPROVE OF SPEECH COMPETENCE OF WORKERS  
IN PRESCHOOL EDUCATION

Summary 
The methods of speech competence development of future professionals with an integrated pre-school 
education, taking into account pedagogical, psychological and social factors. Revealed the psycho-pedagogical 
aspect of the concept of «speech competence». Ways of pedagogical influence on the improvement of the 
speech competence of students of the direction of pre-school education. The ways of the voice of the child 
competence development, taking into account of representative types of perception. Ways to avoid the use 
of negative language educators.
Keywords: competence, language competence, preschool education, representative types of perception, 
negative vocabulary.


