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КульТура проФеСійного мовлення педагога:  
міждиСциплінарні аСпеКТи

анотація. У статті розглянуті міждисциплінарні аспекти культури професійного мовлення педагогів, 
зокрема – вчителів початкових класів. Згідно із поставленою метою конкретизовані педагогічні, філо-
софські, психологічні аспекти проблеми культури професійного мовлення вчителя-нефілолога. Особливу 
увагу звернено на зв’язок рівня культури мовлення педагога та формування мовної особистості учня по-
чаткової школи. Зміст професійної мовної підготовки майбутніх вчителів повинен бути спрямований на 
становлення їх здатності формувати основи культури мовлення учнів, їх наукові уявлення з лінгвістики, 
забезпечувати розвиток самосвідомості особистості у найбільш сприятливий період формування характе-
ру, отже, закладати основи мовної особистості.
Ключові слова: культура професійного мовлення, вчитель початкових класів, мовна особистість, 
міждисциплінарний підхід, педагогічна освіта.
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The culTure oF proFessional speech oF The Teacher:  
inTerdisciplinarY aspecTs 

summary. The article deals with the interdisciplinary aspects of the culture of professional speech of teachers, 
in particular – teachers of elementary classes. The analysis of the professional standard "Teacher of elementary 
schools of general secondary education", the State standard of elementary education allows to consider the cul-
ture of professional speech of the teacher as a competence of the integral type. In this regard, the theme of the 
culture of speech goes beyond exclusively linguodidactic plane, and it is closely linked with other subject-scientific 
domains. According to the stated goal, the pedagogical, philosophical, and psychological aspects of the problem 
of the culture of professional speech of the teacher-non-philologist are specified. Particular attention is paid to 
the relationship between the level of the language of the teacher and the formation of the linguistic personality 
of the elementary school student. The subject of linguistic personality, which has grown partly from the studies 
of Soviet psycholinguists, focused primarily on its formation in non-Russian-speaking people on the basis of the 
linguistic-political basis of Russian as a state or foreign language. Over time, the notion of linguistic personality 
has undergone changes and has been adapted to the needs of the formation of a national-linguistic personality. 
The content of professional linguistic training for future teachers should be aimed at developing their ability to 
form the basis of the student's culture of speech, their scientific representations of linguistics, to ensure the deve-
lopment of self-consciousness of the individual in the most favorable period of the formation of the character, and 
therefore, lay the foundations of the linguistic personality. The complexity of the formation of the professional 
speech of primary school teachers lies in the fact that, given the interdisciplinary nature of this problem, there is 
a need for a comprehensive approach at the level of development of educational curriculum, in particular, taking 
into account philosophical, psychological, cultural, linguistic and political aspects. 
keywords: culture of professional speech, elementary school teacher, linguistic personality, interdisciplinary 
approach, pedagogical education.

Постановка проблеми. Тематика куль-
тури професійного мовлення педагогів – 

далеко не нова, проте складність її дослідження 
пов’язана із низкою факторів, які слід врахову-
вати. Це і власне педагогічні, як-от необхідність 
конкретизації технологій вироблення «еталон-
ного» мовлення, яке може слугувати зразком 
для наслідування учнями. І філософські, що 
виявляються як зв’язок мовлення та мислення. 
І психологічні, зміст яких криється щонайменше 
у здатності особистості до саморозвитку і само-
вдосконалення, крім того – в сутності педагогіч-
ного супроводу цього процесу, інших глибинних 
процесах. Слід зауважити, що існують ще й по-
літичні, соціальні, і суто філологічні питання, 
відповіді на які складають основу як функціону-
вання української мови в цілому, так і її індиві-
дуального виміру – мовця. Власне широта охо-
плення цієї проблематики обумовлює складність 
її розв’язання. Проблематика актуалізується ще 
й у зв’язку із прийняттям нової законодавчої 

бази щодо української мови та затвердженням 
нового правопису.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Тематиці культури мовлення вчителів присвяти-
ли праці такі вчені, як Н. Бабич, О. Біляєв, Л. Вар-
зацька, А. Капська, Л. Мацько, В. Мельничай-
ко, Г. Сагач, М. Стельмахович. У дослідженнях 
та практичній діяльності О. Авраменка, Б. Анто-
ненка-Давидовича, С. Єрмоленко, О. Пономаріва 
важливе місце посідає проблематика культури 
мови та популяризації відповідних знань. 

виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте часто дослідники 
тяжіють до вузькопредметного підходу у вирі-
шенні проблеми формування культури мовлен-
ня, за якого лінгвісти обговорюють лінгвістичні 
аспекти нормування та/чи функціонування вста-
новлених норм, лінгводидакти розробляють спо-
соби мовно-культурного виховання учнів у про-
цесі навчання мови, однак тематика, що пов’язує 
ці проблеми ще не знайшла свого відображення 
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в наукових дослідженнях. Тому мета написання 
статті полягає в тому, щоби окреслити коло на-
укових проблем міждисциплінарного характеру, 
обумовлених педагогічними аспектами форму-
вання культури професійного мовлення вчите-
лів початкових класів.

виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Ключовим питанням культури професійного 
мовлення педагога є її прямо пропорційна за-
лежність від педагогічної культури, яка є «фе-
номеном вияву вчителем власного «Я» у профе-
сійно-педагогічній діяльності через єдність його 
цілей, мотивів, знань, умінь, якостей, здібностей, 
відношень, об’єднаних у певну систему педаго-
гічних цінностей. Існуючи об’єктивно, відносно 
автономно, педагогічна культура, як система 
цінностей, функціонує через суб’єктивний духо-
вний світ кожного вчителя» [1]. 

Отже, однією з основ розвитку культури про-
фесійного педагогічного мовлення у період здо-
бування освіти є державна мовна політика. Мож-
на до нескінченності сперечатися про те, якою 
вона повинна бути, але в контексті професійного 
педагогічного мовлення суттєве співвідношен-
ня її колективного та індивідуального вимірів: 
«Я шаную українську мову, бо її поважає укра-
їнська держава» та «Я шаную українську мову, 
тому її поважає українська держава». Для вчи-
теля більш суттєвим є другий варіант, оскільки 
йому належить вести за собою інших, цим ви-
значати мовну політику на майбутнє, саме тому 
якість професійного мовлення педагога є факто-
ром державної мовної політики.

Соціальна функція культури професійного мов-
лення педагога реалізується в комплексі зі статус-
ністю професії в цілому (в конкретному суспільстві, 
на певному етапі його розвитку). Рівень професій-
ного мовлення педагога складає як його особистий 
імідж, так і формує престижність професії в ціло-
му. Через це увага до розвитку мовлення в процесі 
професійного становлення є, водночас, увагою до 
проблематики педагогічної деонтології.

Філологічний аспект культури професійного 
мовлення пов’язаний як із необхідністю прак-
тичного оволодіння нормами сучасної україн-
ської літературної мови, так і з засвоєнням ло-
гіки мовотворення та моворозвитку, розуміння 
їх ключових тенденцій. Прийнятий у 1989 році 
(тоді ж, коли й донедавна чинний Закон «Про 
мови в Українській РСР») український право-
пис, що теж був чинний донедавна, попри редак-
ції, по-перше, містить норми, що продовжують 
традиції радянського періоду з його політикою 
«зближення мов», по-друге, не враховує тих про-
цесів, що відбулися протягом років після його 
прийняття, зокрема потужного впливу інших 
мов, що відбувається через глобалізацію, розви-
ток науки й техніки, в тому числі – всесвітньої 
мережі. Новий Закон України “Про забезпечен-
ня функціонування української мови як держав-
ної” (25 квітня 2019 р. № 2704-VIII) [8], новий 
правопис, презентований як проєкт (це написан-
ня є новою нормою – І.Г.) у 1999 році, вже зазнав 
значних змін, хоча щойно набуває чинності [12]. 
Так постала проблема вибору, які саме норми 
брати за зразок (вочевидь – чинні) і як при цьо-
му не випадати із не регульованого ними кому-
нікативного контексту. Через прийняття нового 

українського правопису певний час триватиме 
перехідний період, що вимагатиме переучуван-
ня як від учителів, викладачів, так і від студен-
тів. Саме тому проблема формування культури 
мовлення може вирішуватися лише в комплексі.

Психологічні засади культури професійного 
педагогічного мовлення, що часто «випадають» із 
поля зору дослідників різних науково-професій-
них галузей, полягають не лише у формуванні 
відповідного типу мотивації, а й у необхідності 
формування такого типу самоорганізації, який 
дасть змогу контролювати сферу мовлення (особ-
ливо – усного). Такі рамки повинні бути достат-
ньо жорсткими, оскільки, як і моральні норми 
у дітей, професійне мовлення первинно розви-
вається в системі контрасту «правильно-помил-
ково», хоч далі передбачає можливість прийнят-
тя обґрунтованих рішень відповідно до ситуації, 
наприклад допускається існування специфіч-
ного «авторського тексту» у педагогічній твор-
чості вчителя-майстра. Відповідно окреслення 
психологічних рамок, що можуть бути прийняті 
особистістю як орієнтири для здійснення профе-
сійного саморозвитку, є одним із завдань педаго-
гічної освіти, у тому числі, локально, – розвитку 
професійного мовлення.

Ще однією проблемою розвитку культури про-
фесійного мовлення педагогів є переведення осо-
бистісного мовлення в «еталонне». Насамперед 
слід уточнити поняття «еталонного» мовлення. 
Не заглиблюючись у лінгвістичні тонкощі, мож-
на виокремити дві позиції: по-перше, зразок мов-
ної норми, по-друге, зразок мовленнєвої поведін-
ки для наслідування. Таким чином, професійне 
мовлення педагога пов’язує мовну норму та фор-
мування мовної особистості, іншими словами – 
«оживлює» норму, надає їй особистісного змісту. 
Відповідно зміст розвитку професійного педа-
гогічного мовлення студентів у психологічному 
аспекті є процесом інтеріоризації норм лінгвіс-
тичних у норми особистісні. Відповідно увага до 
методики формування професійного мовлення 
не може обмежуватися лише вивченням норм, 
їх засвоєння шляхом вправляння, а й повинна 
поширюватися і на вивчення інших методик/
технологій, різні види практик. Якщо звертатися 
до філософського аспекту, то на передній план 
виходить питання інтелектуального рівня сту-
дентів педагогічних спеціальностей, їх загальна 
ерудованість, рівень розвитку читацької компе-
тентності. Нещодавно були оприлюднені дані 
соціологічного дослідження, проведеного Ки-
ївським міжнародним інститутом соціології, за 
результатами якого з’ясовано, що 60% опитаних 
протягом останнього (2018) року не прочитали 
жодної книги, не відвідували ні книгарень, ні бі-
бліотек [2]. З цього можна вивести припущення, 
що і серед учителів та студентів ситуація може 
бути приблизно такою ж.

Актуальним питанням сучасного етапу під-
готовки вчителів усіх спеціальностей є форму-
вання культури професійного мовлення, що пе-
редбачає, окрім винятково мовних аспектів, ще 
й низку інших, які визначають рівень мовленнє-
вої компетенції. Серед них комунікативний ста-
тус [7], від якого залежить здатність розширюва-
ти актомовленнєвий репертуар, менш обтяжливе 
виконання комунікативних обов’язків, вища ке-
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рованість комунікативних дій партнера з кому-
нікацій; загальна включеність у професійний 
дискурс, з якою пов’язані ключові риси мовної 
особистості вчителя; врешті – загальна освіче-
ність, рівень особистої культури та інші фактори, 
що прямо чи опосередковано впливають на про-
цес формування культури професійного мислен-
ня й мовлення майбутніх вчителів [6].

Іншим чинником, що його дослідникам не 
слід випускати з поля зору, є специфіка профе-
сії вчителя початкових класів, який, з одного 
боку, не є філологом, з іншого – не лише формує 
основи і культури мовлення, і наукових уявлень 
з лінгвістики, а й забезпечує становлення само-
свідомості особистості у найбільш сприятливий 
період формування характеру. Отже, закладає 
основи “мовної” особистості. 

У сучасній науці особистість постає у двох 
іпостасях: з одного боку – як носій певного сти-
лю вербальної поведінки (В. Богданов), а з ін-
шого – як “власник” неповторної концептуаль-
ної мовної особистості (Ю. Караулов), у якій 
структура мовної особистості постає як єдність 
лексикону, тезаурусу та прагматикону, започат-
кувала комунікативно–когнітивні дослідження 
мовних особистостей (М. Ситнікова, І. Шевчен-
ко, А. Юнаківська) [3]. Представники лінгводи-
дактичного підходу (П. Берточіні, E. Костанцо, 
Н. Хорнбергер, Є. Архипова, Г. Богін, А. Ворож-
битова та інші) вивчають мовну особистість, вра-
ховуючи різні форми комунікативного процесу. 
У лінгвокультурології (С. Воркачов, В. Маслова, 
Є. Саліхова) мовну особистість розглядають ура-
хувавши національно-культурну специфіку, що 
виявляється у мовленні, у вмінні користуватись 
загальноприйнятими формулами мовленнєвого 
етикету і правильному застосуванні мовних за-
собів відповідно до комунікативної ситуації. У со-
ціолінгвістичному аспекті (Р. Белл, М. Шведчи-
кова, Л. Крисін) мовну особистість моделюють 
із позиції, яку вона займає в соціумі. При пси-
холінгвістичному підході (М. Ляпон, В. Карасик, 
Ю. Караулов, С. Сухих) увага зосереджується 
на зв’язку мови із мисленням та психологічним 
станом мовця. У цьому визначенні поєднано 
здібності людини з особливостями текстів, які 
вона сама створює. Поняття мовної особистості 
пов’язане також із роботами Л. Вайсберга, В. Ви-
ноградова, Ф. де Соссюра, який зокрема вважав, 
що за кожним текстом приховується певна мовна 
система [10, с. 3], тобто в центрі уваги опиняєть-
ся як мовець, так і слухач (адресант і адресат). 
Також до комунікативних параметрів мовної осо-
бистості належать комунікативні тактики і стра-
тегії, що зумовлено потребами мовної особистості 

в самовираженні й самоствердженні. Індивіду-
альні тактики і стратегії професійного дискур-
су та комунікативний підхід, у якому стратегії 
є організаційним засобом комунікації (Р. Стен-
берг, Д. Міллер, О. Залевська, Н. Формановська, 
О. Іссерс, С. Лебединський, О. Любашенко тощо), 
спрямовані на досягнення необхідного впливу 
на конкретного адресата дискурсу. Комплексне 
розуміння мовної особистості включає в себе ви-
вчення особистості мовленнєвої (розглядаються 
психофізичні властивості індивіда, які дозволя-
ють виробляти та сприймати дискурс), комуні-
кативної (вивчається сукупність особливостей 
вербальної поведінки людини, яка використовує 
мову як засіб спілкування) та етносемантичної 
(національно-культурний прототип носія мови).

Поняття «мовна особистість», уведене акаде-
міком В. Виноградовим, сьогодні активно дослі-
джується у працях багатьох учених. Індивідуа-
лізована свідомість – це інтерналізована у своїй 
аксіологічній сутності і сформована (присвоєна) 
у своїй мовній формі суспільна свідомість мовно-
го колективу, мовної спільноти [4], це таке спів-
відношення когнітивної і мовної свідомості, де 
остання – словесно оформлене віддзеркалення 
дійсності. Саме в такому розумінні мовна свідо-
мість – це форма існування людини розумної, 
яка спілкується, зокрема у професійній діяльнос-
ті, людини як соціальної істоти, як особистості. 
У цьому плані, на думку психологів, можна гово-
рити про мовну особистість, яка, згідно з Ю. Ка-
рауловим, містить у собі вербально-семантич-
ний, когнітивний і прагматичний рівні [5].

Педагогічний (у тому числі, лінгводидак-
тичний) аспект розробки цієї проблеми полягає 
у тому, що мова як посередник етносемантичної 
складової мовної особистості містить у собі засоби 
формування особистості. Найбільш очевидними 
серед них є комунікативні етикетні моделі [11], 
однак не слід недооцінювати й інших засобів, зо-
крема тих, що знайшли відображення в україн-
ському фольклорі [9].

висновки та перспективи подальших 
досліджень. Підсумовуючи написане, слід за-
значити, що, по-перше, проблема розвитку про-
фесійного педагогічного мовлення є міждисци-
плінарною, по-друге, власне професійний аспект 
культури мовлення вчителя початкових класів 
забезпечує процес становлення цілісної мовної 
особистості учня. Подальший розвиток цієї теми 
вбачаємо в необхідності конкретизації тих ком-
понентів навчальних програм, які сприятимуть 
реалізації комплексного підходу до формування 
культури професійного мовлення майбутніх вчи-
телів початкових класів. 
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