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МОВЛЕННЄВА КУЛЬТУРА

СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТА

В.Г. Пасинок, докт. пед. наук (Харків)

У статті розглядаються теоретичні та практичні аспекти мовленнєвої культури як інтегративної науки
про ефективність мовленнєвого спілкування. Однією з задач є вирішення проблеми розвитку професійної
мовленнєвої компетенції викладача і студента вищого навчального закладу у системі підвищення кваліфі-
кації. Автор пропонує створити спеціальний курс з мовленнєвої компетенції викладача і студента, який перед-
бачає лекційні і практичні заняття, використання відео-лекцій, інтернет-ресурсів, рольових ігор. У цьому
зв’язку розкривається коло питань, які відносяться до культури мовлення, зокрема дослідження академічно-
го мовлення. Надається аналіз наукових джерел, присвячених методичним пошукам ефективних шляхів підви-
щення рівня культури мовлення майбутніх фахівців. Підкреслюється головна роль сучасного викладача –
допомогти студентові оволодіти культурою мовлення, скоректувати його кроки на тернистому шляху пізнан-
ня норм і варіантів мовленнєвого спілкування.

Ключові слова: культура мовлення, норма, сучасна концепція культури мовлення.

Пасынок В.Г. Речевая культура современного преподавателя и студента. В статье рассматриваются
аспекты речевой культуры как интегративной науки про эффективность речевого общения. Одной из задач
является решение проблемы развития профессиональной речевой компетенции преподавателя и студента
высшего учебного заведения в системе повышения квалификации. Автор предлагает создать специальный
курс по языковой компетенции преподавателя и студента, который предусматривает лекционные и практичес-
кие занятия, использование видео-лекций, интернет-ресурсов, ролевых игр. В связи с этим раскрывается
круг вопросов, которые относятся к культуре речи, в том числе исследование академической речи. Приво-
дится анализ научных источников, посвященных методическим поискам эффективных путей повышения
уровня культуры речи будущих специалистов. Подчеркивается главная роль современного преподавателя –
помочь студенту  овладеть культурой  речи,  скорректировать  его шаги  на тернистом пути познания  норм
и вариантов речевого общения.

Ключевые слова: культура речи, норма, современная компетенция культуры речи.

Pasynok V.G. Speech Culture of the Contemporary Lecturer and Student. The article deals with theoretical
and practical aspects of speech culture as integrative science about effectiveness of speech communication. One
of the purposes is to solve the problem of development of professional speech competence of a lecturer and a
student of higher educational establishment in advanced training system. The author offers to create a special
course in speech competence of a lecturer and a student that provides lectures and practices, including video
lectures, internet recourses, role-playing games. A range of questions that concerns speech culture, which includes
investigations of academic speech, is developed. Analysis of scientific sources dealing with methodical search of
effective ways of raising the level of speech culture of future specialists is carried out. The main role of a contemporary
lecturer  is highlighted – to help a student  to handle speech culture, to correct his steps on a thorny way of speech
communication learning norms and variants.

Key words: contemporary concept of speech culture, norm, speech culture.
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“Это  должен  быть творчески мыслящий  человек,
  коммуникативный  лидер,  умеющий  эффективно

воздействовать  на  аудиторию”
  (Л.П.  Лунева)

Цей курс передбачає лекції  і практичні заняття з
використанням відео-лекцій, інтернет-ресурсів, ро-
льових ігор. Гра, що імітує умови, зміст, відносини
у педагогічній діяльності, сприяє формуванню не
тільки професійно значущих комунікативних знань,
вмінь та навичок, але й системи відносин, соціаль-
ної перцепції [1, с. 42]. Наш досвід показує, що вик-
ладачі  і  студенти  часто  не  дотримуються  норм
спілкування, що провокує помилки в усному й пись-
мовому мовленні. Наш курс розробляється таким
чином, щоб продемонструвати нормативний харак-
тер культури мовлення і відхід від норми як викла-
дачами, так і студентами.

Роль сучасної  вищої школи  полягає у форму-
ванні своєрідної «космополітичної» генерації, якій
належатиме вирішальна роль у майбутньому роз-
витку людства. Важливою складовою цього про-
цесу  є  така  підготовка  студента,  яка  допоможе
йому після закінчення вищого навчального закла-
ду стати повноцінним членом світової спільноти.
Однак, уже під час навчання мовна підготовка сту-
дента має бути такою, яка б надавала йому мож-
ливість брати участь у міжнародних академічних
програмах і культурних заходах, наукових конфе-
ренціях і симпозіумах, отримувати гранти, друку-
вати наукові праці в закордонних виданнях, успіш-
но складати іспити іноземною мовою тощо. У цент-
рі  будь-якої  навчальної  діяльності  перебуває  ви-
кладач  –  експерт  та  джерело  знання,  яке  пере-
дається  студентам.  Ефективність  професійної
діяльності педагога переважно визначається  рів-
нем сформованості в нього майстерного спілкуван-
ня з іншими учасниками навчально-виховного про-
цесу.  За  допомогою  педагогічного  спілкування
здійснюється трансляція певного суспільного й про-
фесійного  досвіду від  викладача  до  тих, хто  на-
вчається,  а  також  відбувається  обмін  особистіс-
ними характеристиками, пов’язаними з досліджу-
ваними  об’єктами  й життям  взагалі.  Тому,  таке
спілкування виконує провідну роль у формуванні
особистості  молодої  людини,  її  самосвідомості,
ціннісних настанов і способу життя в загалом.

Принцип сучасної гуманітарної освіти: “Люди-
на в усьому” – у мовленні, спілкуванні, поведінці,
спеціальності! Людина – в педагогу та в учні! Цей
принцип допускає, що, за В.Ф. Шаталовим, вихо-
вання через спілкування, пізнання через спілкуван-
ня, спілкування, союз учнів та вчителів, викладачів
та  студентів,  піклування  про  розвиток  відчуття
власної гідності. Принцип гуманізму також перед-
бачує  психологічну  комунікативну  установку
на успіх, на самовдосконалення, на щастя, на взає-
морозуміння та дружелюбність, гармонійну взає-
модію, спілкування, діалог. Тому гуманізація осві-
ти, яка потребує виховання гармонійно розвинутої,
культурної особистості, не може змиритися з на-
явністю  дисгармонії  у  спілкуванні  та  поведінці
[8, с. 172].

Проблема формування і розвитку професійної
мовленнєвої  компетенції  викладача  вищого  на-
вчального закладу повинна розглядатися як зада -
ча   системи  підвищення  кваліфікації.  Розвиток
теорії  культури мовлення  останнім  часом  пов’я-
зується з посиленням інтересу до комунікативно-
го  компоненту,  укріпленням  антропоцентризму,
культурологічної орієнтованості. У наш час норма-
тивність розуміється не тільки як властивість оди-
ниць мовної системи, але і як параметр дискурсу
і тексту, тобто поряд із мовними виділяються ко-
мунікативні й стилістичні норми. Культура мовлен-
ня стає  інтегративною наукою про ефективність
мовленнєвого спілкування [2, с. 20]. Е.Н. Ширяєв
надав досить змістовне визначення культури мов-
лення: «Культура мовлення – це такий набір і така
організація мовних засобів, які у певній ситуації
спілкування при дотриманні сучасних мовних норм
і етики спілкування дозволяють забезпечити най-
більший ефект у досягненні поставлених комуні-
кативних завдань» [9, с. 13].

Актуальність  і перспективи  нашого дослі-
дження  цієї  важливої  теми  вбачаємо  у  розробці
і впровадженні в Харківському національному уні-
верситеті імені В.Н. Каразіна спеціального курсу
«Мовленнєва компетенція викладача  і студента».
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 Вивчення будь-якої мови є активним, а не па-
сивним процесом. Метою студента є не репроду-
кування отриманих знань, а продукування нових
знань на базі вже засвоєних. Ця настанова компе-
тентнісної педагогіки [10] значною мірою стосуєть-
ся  навчання  мови  на  просунутому  етапі  (творче
письмо, проекти, дебати з нагальних суспільних
питань, концерти та театральні вистави, тощо), але
дотримання цього принципу є дуже важливим і на
початкових етапах навчання. Навіть якщо інфор-
мація повторюється неодноразово, не можна впев-
нено  стверджувати,  що  студент  її  насправді  за-
своїв. Для того щоб опанувати знання, студент має
сам їх здобути. Це, однак, не означає, що студент
це повинен зробити самотужки: головна роль су-
часного викладача і полягає в тому, щоб допомог-
ти студентові в цьому пошуку, скерувати його кро-
ки на тернистому шляху пізнання. У своїх попе-
редніх роботах ми розглядали різні аспекти куль-
тури мовлення [див. 11–16].

Саме культура мовлення викладача і сту-
дента – майбутнього фахівця – є ступенем доско-
налості, досягнутої в оволодінні усною і письмо-
вою мовою, вищим рівнем мовної майстерності,
який передбачає оволодіння та вміння використо-
вувати виразні засоби в різних умовах спілкування
відповідно до цілей  [21]. Культура мовлення ви-
ступає  елементом  зовнішнього  вигляду  людини.
Сучасна концепція культури мовлення як об’єкта
лінгвоекології включає чотири компоненти:

1. Мовний компонент,  для  якого  діє  оцінна
опозиція: правильно – неправильно.

2. Комунікативний компонент  –  це  облік
ситуації  спілкування  і  фактора  адресата.  Гарна
мова –  це, перш  за все,  мова доцільна.  Будь-яке
висловлювання не може оцінюватися поза ситуа-
тивним контекстом. Для цього компонента куль-
тури мовлення діє оцінна опозиція: доречно – не-
доречно, зрозуміло – незрозуміло.

3. Естетичний компонент має  на  увазі,  що
мова повинна викликати у слухача почуття есте-
тичного задоволення. Для цього компонента куль-
тури  мовлення  діє  оцінна  опозиція:  красиво  –
некрасиво, виразно – невиразно.

4. Етичний компонент культури мовлен-
ня визначає вибір мовних і мовленнєвих засобів
з  урахуванням морального  кодексу  і  культурних

традицій (дотримання мовного етикету, доречність
мови).

Професійний успіх, професійний ріст більшості
визначається володінням мовленнєвою культурою.
Недостатня  мовленнєва  культура  як  писемна,
так і усна знижує рейтинг будь-якого професіона-
ла, чия діяльність пов’язана з мовленнєвим спілку-
ванням. Культура мовлення – лінгвістична наука,
яка займається проблемами нормалізації мовлен-
ня, розробляє рекомендації з умілого використання
мови. Культура мовлення – це такий вибір і така
організація мовних засобів, які в тій чи іншій ситу-
ації  спілкування  за  умови  дотримання  сучасних
мовних норм і етики спілкування дозволяють за-
безпечити найбільший ефект в досягненні постав-
лених комунікативних задач [19, с. 5].

Поняття  “культура  мовлення”  необхідно  роз-
глядати в декількох аспектах: наука, характерис-
тика якості мовлення, навчальна дисципліна. У су-
часному  полікультурному  просторі  вимоги
до якості освіти є високими. Це стосується як ви-
кладачів, так і студентів, які повинні мати високий
рівень  культури  мовлення.  Передумовою  успіху
виховної роботи є культура мовленнєвого спілку-
вання, мистецтво людських  контактів викладача
та  студента  –  двох  головних фігур  навчального
процесу у вищий школі. Їхнє спілкування на занят-
тях, у позакласній роботі, на дозвіллі стає важли-
вою  умовою  ефективності  навчально-виховного
процесу, засобом формування професіонала.

Метою нашої розвідки є застосування аспектів
культуромовленнєвого  підходу  до  підготовки
фахівців викладачами вищих навчальних закладів.

В.І. Шупеніна констатує, що «нарешті спільно-
та усвідомила, в якому жалюгідному стані знахо-
диться  мовленнєва  культура.  Навіть  з’явилося
таке поняття – «Екологія мовленнєвого середови-
ща»,  тобто  те,  що  потребує  захисту,  порятунку,
очищення. Можна назвати занадто багато факто-
рів  «забруднення»  мовлення  сучасної  людини:
а) велика кількість слів паразитів, ці слова доволі
стереотипні – так  би мовити,  значить,  ну,  ось,
як  би;  б)  забруднення  мовлення  жаргонізмами:
мовлення сучасних людей – це мовлення жаргоні-
зоване. Жаргонізми перетворюються на модні ви-
словлювання  в мовленні журналістів,  політиків,
бізнесменів, різного роду «зірок». Сьогодні жаргон-
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не слово відчуває себе вільно там, де, здавалося б,
йому не мало бути місця – у парламентському мов-
ленні, у виступах державних чиновників, у офіцій-
ному спілкуванні. Жаргонізований тип мовленнє-
вої культури є сьогодні одним з найвпливовіших
та експансивних; в) примітивні слова та вирази;
г) порушення літературних норм вимови, вживан-
ня слів, побудови фраз; д) забруднення мови іно-
земними словами. Запозичення – один із найдина-
мічніших процесів мови; е) уживання ненорматив-
ної  лексики  стало  майже  нормальним  явищем;
ж) катастрофічне  звуження  об’єму словникового
запасу «середньої людини»; з) збіднення виразних
засобів мови [19, с. 6].

Як  зазначає  Захарчук-Дуке,  неодмінною  умо-
вою успіху є дотримання загальних вимог, які ви-
значають рівень культури усного мовлення: якіс-
ність,  неоднозначність  у формулюванні  думки;
логічність,  смислова  точність,  небагатослівність
мовлення;  відповідність між  мовними  засобами
та обставинами мовлення; співмірність мовних за-
собів  та  стилю викладу; різноманітність мовних
засобів  (багатство  лексики  в  активному  словни-
ковому запасі мовця; самобутність, нешаблонність
в оцінках, порівняннях, зіставленнях у побудові ви-
словлювань; виразність дикції, відповідність інто-
нації мовленнєвій ситуації [3, с. 22].

Цілком очевидно, що ці вимоги мають базува-
тися на: а) бездоганному знанні норм літературної
мови, передусім тих, що реалізуються в усній формі;
б)  чутті  мови  як  здатності  людини  відчувати
належність  слова  до  певного  стилю,  доречність
чи недоречність його вживання в певній ситуації.
Вони пов’язані з: а) ерудицією і світоглядом люди-
ни; б) культурою мислення; в) ступенем оволодін-
ня технікою мовлення; г) психологічною та кому-
нікативною культурою мовця [там само].

Які існують засоби та методи підвищення мов-
леннєвої культури викладача та студента?

1. Придбання нових знань, накопичування ін-
формації з різноманітних галузей науки та техніки,
отримання інформації з періодичних видань, пере-
дач радіо та телебачення, читання наукової, пуб-
ліцистичної, художньої літератури. 2. Розширення
лінгвістичного кругозору, знань про мову. 3. Збага-
чення словникового запасу. 4. Розвиток мовленнє-
вого слуху. Слід слухати, як говорять, як вимовля-

ють  слова,  як  вживають  слова,  тобто  звертати
увагу не лише на зміст мовлення, але й на форму
підношення матеріалу,  мовну майстерність,  ора-
торські прийоми. 5. Практика говоріння (ведення
бесіди, переговорів, виступ перед широкою ауди-
торією, участь в дискусіях  тощо). 6. Оволодіння
технікою мовлення. 7. Ознайомлення з основами
ораторської майстерності. Добре поставлений го-
лос – це одна з умов успішного мовлення. 8. Аналіз
текстів. Читаючи тексти, важливі документи, ви-
конуйте  роль  редактора  –  текст  читається  по-
вільно, слово за словом, намагаючись встановити,
як  інакше можна  розтлумачити  окремі  слова  та
речення,  які  думки  сформульовані  неясно. Ваша
задача  полягає  в  тому, щоб  знайти  слабкі місця
у тексті. 9. Оволодіння нормами літературно мо-
ви – одна з найважливіших умов удосконалювання
мовленнєвої культури. 10. Оволодіння технологія-
ми мовленнєвого спілкування. Сучасній діловій лю-
дині необхідно освоїти методику організації та про-
ведення  різноманітних  видів  бесід,  переговорів,
презентацій, телефонних розмов тощо, оволодіти
стратегією і тактикою поведінки у найбільш типо-
вих ситуаціях ділового спілкування. 11. Розвивай-
те  епістолярний жанр, пишіть листи,  відточуйте
стиль, виробляйте власний стиль. «Перо – кращий
та  пречудовий  митець  та  наставник  красномов-
ства» (Цицерон). 12. Одним з ефективних засобів
удосконалювання мовленнєвої культури є робота
зі  словниками  [19,  c.  6–7].  Автори  приходять
до  висновку  про необхідність формування  необ-
хідності молоді звертатися до словників та енцик-
лопедій [4, с. 110], причому «ця робота ні в якому
разі не повинна перекладатися на плечі лише ви-
кладачів-філологів,  оскільки відсутність  єдиного
словникового  запасу,  що  забезпечує  успішність
комунікації, чи збої у вживанні його складових мо-
жуть звести нанівець найсерйозніші проекти в га-
лузі освіти» [7, с. 25].

О.Б.  Сиротиніна  виділяє  критерії,  за  якими
ми відносим носія мови до елітарного типу мов-
леннєвої культури, серед них: дотримування норм
сучасної літературної мови; володіння рідною мо-
вою в її функціонально-стильовому різновиді та жан-
ровому різноманітті; образність мовлення; розме-
жування ти- та ви- спілкування; відсутність зай-
вої  категоричності  та  безапеляційності  суджень;
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дотримування етичних норм; вміння обґрунтува-
ти  свою  точку  зору,  позицію щодо  проблем,  які
обговорюються;  висока  культура  спілкування
[17, с. 314–317].

Гарний викладач, безумовно, орієнтується на ці
вимоги. Читання творів художньої літератури до-
поможе збагатити словниковий запас, зробити наше
мовлення  яскравим  та  образним.  У  завданнях
та вправах, які пропонуються студентам, часто ви-
користовують  тексти  письменників-класиків,  су-
часних авторів. Ми намагаємось переконати сту-
дентів, що їм необхідне спілкування з носіями елі-
тарної мовленнєвої культури, яке можливе під час
відвідування виставок, музеїв, класичних театраль-
них вистав тощо [6, с. 92].

Голос – це не тільки провідний елемент проце-
су спілкування – мови й мовлення, а й інструмент
самовираження особистості,  ілюстрації власного
іміджу,  відповідний фактор формування  громад-
ської думки людей бажаним чином [12].

Природними  властивостями  голосу,  на  нашу
думку,  є:  повнозвучність  –  невимушена,  вільна
звучність  голосу;  милозвучність  –  чистота  і  сві-
жість  тембру,  вроджена  краса  звуків,  яка  є  при-
ємною для  сприймання  на  слух; мелодійність  –
здатність голосу підвищуватися і понижуватися;
гнучкість  –  здатність  змінюватися  за  висотою,
силою, тривалістю  і тембром; висота – викорис-
тання мелодійного  діапазону  голосу;  об‘єм,  або
діапазон – кількість доступних для відтворення нот;
сила – повноцінність звуків, що визначається про-
стором,  який треба  заповнити;  тривалість –  збе-
реження властивостей голосу впродовж тривало-
го часу.

Недоліки  мовлення  (вистрілювання  звуків
чи  слів,  форсування  голосу, монотонність,  крик-
ливість, відкриті високі звуки, швидкий темп, при-
глушеність голосу та ін.) є неприпустимими в мов-
ленні, необхідно усувати виявлені недоліки, вироб-
ляти навички володіння силою голосу, діапазоном,
темпом, стежити за диханням. Володіння технікою
мовлення, багатством інтонації, мелодикою, темб-
ром голосу є ознакою високої майстерності мовця
[3, с. 23]

На лексичному і синтаксичному рівнях виявле-
но помилки стосовно вибору лексеми, яку засто-
совано в тому чи іншому контексті. Це пояснюєть-

ся, зокрема невмінням підібрати синоніми, неува-
гою до форми вираження думки. У якості прикладів
наведемо мовленнєві помилки, пов’язані з порушен-
ням лексичної та синтаксичної норм:

1. Змішання слів схожих за значенням. Наприк-
лад: Ми  скоротимо  ваш  час  (замість  заощади-
мо,  збережемо).

2. Змішання слів, що відносяться до однієї пред-
метної області (слова одного семантичного поля).
Наприклад: Ми  здобули  нищівну  (замість  пере-
конливу)  перемогу.

3. Змішання паронімів. Наприклад: Організа-
тори  конференції  сподіваються,  що  скоро  ви-
ставка  поповниться  новими та  старими  (за-
мість старовинними) книжковими виданнями.

4. Зіткнення в рамках словосполучення лекси-
ки з різним емоційно-експресивним забарвленням
(позитивно і негативно забарвленої). Наприклад:
Дипломна  робота  цього  студента  залишила
хороший  осад  на  душі.

5. Лексична надмірність: плеоназм – дублюван-
ня сенсу в рамках словосполучення. Наприклад:
Стався  неприємний  інцидент. Ми  вперше  по-
знайомилися  в  травні  місяці.  Тавтологія  –  по-
втор однакових слів у реченні: Все ближче і ближ-
че  наближається  сесія.

Таким чином, мовлення має бути ясним і чіт-
ким. Треба розробити завдання на розуміння якості
в мовленні (наприклад, підібрати синоніми до слів,
знайти більш точні варіанти слова , пояснити різни-
цю паронімів, знайти порушення лексичної сполу-
чуваності слів, створити словник найбільш ужива-
них слів-синонімів для розширення своєї словнико-
вої бази.

Досить поширеним у своєму використанні в ака-
демічному середовищі є слово «окей»: «Окей, тоді
до  завтра. Зустрінемося  на  роботі»;  «Окей,
вашим  домашнім  завданням  буде…». Не  менш
уживані слова на  зразок: «кульний»: «Який куль-
ний  матеріал  я  сьогодні  підготувала  на  пару»;
«Все  пройшло  досить  кульно, комісія  була  в  за-
хваті»;  «сенкс»:  «Сенкс  за  додаткові  матеріа-
ли»;  «сенкс  за  допомогу, зустрінемося  після  за-
нять»; «брейк»: «Так, хлопці, брейк, а то ви за-
раз повбиваєте один одного»; «Так, ну все, брейк,
нічого  вам  більше  сперечатися  із  цього  питан-
ня»; «гайз»: «Ей, гайз, так на останніх партах,
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я до  вас звертаюся…»; «а зараз, гайз, слухайте
мене уважно»; «мітинг»: «Я не встигаю вас сьо-
годні  вислухати, у мене  через  15  хвилин мітинг
у  декана»;  «Перенесімо  наш  з  вами  мітинг  на
середу»; «тайм-аут»: «Мені потрібен тайм-аут,
бо  я вже  взагалі  нічого  не  сприймаю»;  «Попра-
цюймо  ще  півгодини  й  зробімо  тайм-аут»;
«треш»:  «Боже, вони такі  всі розумні. Це  була
не  пара, а  повний треш»;  «Коли  вони  почали
відповідати, почався  повний  треш…»;  «фід
бек»: «Сьогодні  я задоволена  заняттям. У мене
на  парі  був  повний  фід  бек»;  «Ви,  як  педагог,
першою  чергою  повинні  працювати так,  щоб
на  заняттях  був  фід  бек…».  Зазначені  амери-
канізовані  слова  не  вичерпують  усіх  помилок,
що  трапляються  в усному мовленні  працівників
закладів  освіти.  Утім,  вони  є  найтиповішими
й уможливлюють виявлення ефективних шляхів
їхнього запобігання. Аналіз природи й механізму
виникнення помилок у мовленні працівників осві-
ти  вищих  навчальних  закладів  дає  підстави  ви-
окремити низку об’єктивних і суб’єктивних чинни-
ків, що зумовили ці порушення: 1) недостатня внут-
рішня мотивація; 2) політичне становище в  дер-
жаві; 3) поширення сучасного американського ри-
торичного  ідеалу;  4)  наявність  помилок  у  ЗМІ,
інформаційних  джерел  в  Інтернеті  тощо;
5) відсутність  культурно-мовного  середовища
в  умовах  позааудиторного  режиму;  6)  брак  мов-
леннєвих авторитетів у неформальній сфері спіл-
кування. Говорити правильно, володіти культурою
професійного мовлення є надзвичайно важливим
моментом,  адже  викладач  має  бути,  по-перше,
взірцем  для  студентів. По-друге,  від  рівня  його
культури, зокрема мовленнєвої, залежатиме рівень
його авторитетності для студентів не лише як гра-
мотного й освіченого викладача, але й просто куль-
турної  людини. До  того  ж мовленнєва  культура
педагога є своєрідним індикатором якості отрима-
ної  ним  освіти, що  свідчить  і  про  якість  освіти
вищого  навчального  закладу,  у  якому  викладач
отримав диплом. Отже, викладачі вищого навчаль-
ного закладу покликанні давати студентам не лише
знання, а й формувати особистість педагога, вихо-
вувати  такого  педагога,  який  був  би  апостолом
правди  і  науки  та  уособленням  совісті  нації,
що потребує культурного вчителя [18].

«Сучасний фахівець – це не просто «передат-
чик знань», який говорить «сухою» мовою. Він по-
винен передавати знання «через себе», через свою
культурну особистість, своєю, доступною для ауди-
торії  мовою.  Аудиторію  необхідно  відчувати,
розуміти  і  любити, щоб  процес  морального  ви-
ховання  був  успішним,  комфортним,  ефектив-
ним» [8, с. 171–172].

Удосконалення мови представляється засобом
морального вдосконалення людини: на справедли-
ву думку В.І. Аннушкіна, «хорошого життя пога-
ними словом не побудуєш». У вихованні дрібниць
немає.  Необхідно  змінити  ставлення  з  мінуса
на плюс. Нові думки створять нові ситуації, а ра-
зом  з  цим  з’являться  і  нові  слова  в мові. Отже,
треба навчитися поважати учнів. Звідси висновок
для педагога: «хочеш посварити – похвали»: «Мо-
лодець, старайся, сьогодні  вже  краще!». Комп-
ліментотерапія дозволяє людині виправити будь-
які недоліки, наприклад: «Не сумуй, у тебе все вий-
де!». Якщо компліменти, схвальні слова, говорять-
ся  природно,  розумно  і  тонко,  вони  виробляють
сприятливе враження і є стимулом до досконалості:
«Молодці!»,  «З  вами  цікаво  і  приємно  спілкува-
тися!»,  «У  вас  рідкісне  почуття  гумору!»,  «Ви
розумні  і  чарівні!»,  «Ви  спостережливі!  »,  «Які
ви добрі!» та ін. Ритору-педагогу не рекомендуєть-
ся говорити антикомплімент, наприклад: «У тебе
дірява  пам’ять!»,  «Ти  впертий,  як  осел!»,  «На
кого ти схожий!», «Що мовчиш, як риба в воді?»
[там само, с. 173–174].

Наведемо також приклади практичних завдань
з удосконалення культури мовлення:

1.  Законспектуйте  статтю О.М. Пешковського
«Об’єктивна  і нормативна точка  зору на мову»  //
Основи культури мовлення  :  хрестоматія  ;  [упор.
Л.І. Скворцов]. – М. : Вищ. шк., 1984. – С. 238–249.

2. Дайте відповідь на питання:
1) Що позначають терміни «народне наріччя»

і «літературна мова»? Чи не є вони синонімами-
дублетами загальновживаних термінів «загально-
народна мова» і «літературна мова»? Що таке «за-
гальнонародна  мова»? Що  таке  «літературна
мова»? Їх ознаки.

2) Дайте визначення поняття «норма літератур-
ної мови».  Перерахуйте  характерні  особливості
норми.
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3) У  своїй  статті О.М. Пешковський  виділяє
5 ознак (критеріїв) мовного ідеалу: а) консерватизм
(орієнтація на кращі зразки минулого); б) орієнта-
ція на культурні центри країни; в) критерій зрозу-
мілості (думка повинна бути зрозуміло виражена);
г)  кількісний  критерій  (мовлення  повинно  бути
естетично красивим). Дайте повну характеристи-
ку кожній з ознак [див. дет. (20, с. 11)].

Ефективним видом роботи є вивчення і подаль-
ший аналіз типових помилок в офіційно-діловому
мовленні. Студенти із задоволенням нададуть до-
помогу в підборі прикладів з рекламних слоганів,
оголошень, міських вивісок та ін. Подібне завдан-
ня можна оформити у вигляді презентації, органі-
зувавши взаємодію учнів у групі: одні підбирають
і аналізують матеріал, інші технічно оформляють
його [6, с. 93].

Для вдосконалення мовленнєвої культури сту-
дентів учителю необхідно володіти системою мов-
леннєвих умінь, від яких залежить успішність мов-
леннєвого навчання. Щоб повноцінно спілкувати-
ся, педагог повинен володіти цілим рядом умінь.
Він повинен, по-перше, вміти швидко і правильно
орієнтуватися  в  умовах  спілкування.  По-друге,
повинен вміти правильно вибрати зміст акту спілку-
вання. По-третє, знайти адекватні засоби для пе-
редачі цього змісту. І, по-четверте, вміти забезпе-
чити зворотний зв’язок. Якщо будь-яку з ланок акту
спілкування буде порушено, то мовцю не вдасться
домогтися очікуваних результатів спілкування воно
буде неефективним [5, с. 637].

Ритор-педагог повинен бути чарівною особис-
тістю, яка, як магніт, притягує до себе учнів. Ри-
торична  культура  викладача  передбачає  суб’єкт-
суб’єктні стосунки у гармонізуючому діалозі зі сту-
дентами. Не випадково Квінтиліан радив «уника-
ти сухих учителів. Від цього в дітях зароджується
усвідомлення  свого  безсилля».  Особливе  місце
в  риторико-педагогічних  трактатах Квінтиліана
займає проблема виховання оратора: «Перш ніж
стати  оратором,  стань  спочатку  хорошою люди-
ною». Перефразовуючи філософа, можна сказати:
«Перш ніж стати педагогом, стань спочатку хоро-
шою людиною» [8, с. 174].

Як і інші складові культури, мовленнєва культу-
ра виховує і вимагає постійного вдосконалення про-
тягом усього життя. Виховати грамотну людину –

завдання педагога як школи, так і вузу. У вищому
навчальному  закладі все починається з  виклада-
ча, з його вміння організувати зі студентами педа-
гогічно цілеспрямовані стосунки як основу твор-
чого спілкування, співробітництва, рівноправного
партнерства.
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