
ТЕМА: КУЛЬТУРА МОВИ І КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ ВИКЛАДАЧА 

1. ОСНОВНІ ОЗНАКИ КУЛЬТУРИ МОВИ І МОВЛЕННЯ ВИКЛАДАЧА 

Педагогічна ефективність мовлення викладача залежить від рівня володіння 
мовою, правильного добору мовних засобів, тобто від культури мови. Культура 
мови — це галузь знань, яка вивчає нормативність мови, її відповідність 
суспільним вимогам; індивідуальна здатність особи вільно володіти різними 
функціональними стилями.  

Поняттям “культура мовлення” послуговуються для означення певного 
рівня втілення мовних засобів у повсякденному усному і писемному спілкуванні. 
За смисловим навантаженням воно відрізняється від поняття “культура мови”. 
Культура мовлення — упорядкована сукупність нормативних, мовленнєвих 
засобів, вироблених практикою людського спілкування, які оптимально 
виражають зміст мовлення і задовольняють умови і мету спілкування. 
Здебільшого це поняття вживають, аналізуючи писемні тексти, мовну практику 
особистості.  

Важливими характеристиками культури мовлення є правильність, 

змістовність, доречність, достатність, логічність, точність, ясність, стислість, 
простота та емоційна виразність, образність, барвистість, чистота, 
емоційність. Правильна вимова, вільне, невимушене оперування словом, 
уникнення вульгаризмів, провінціалізмів, архаїзмів, слів-паразитів, зайвих 
іншомовних слів, наголошування на головних думках, фонетична виразність, 
інтонаційна розмаїтість, чітка дикція, розмірений темп мовлення, правильне 
використання логічних наголосів і психологічних пауз, взаємо відповідність між 
змістом і тоном, між словами, жестами та мімікою — необхідні елементи мовної 
культури викладача.  

Правильність – відповідність прийнятим орфоепічним, орфографічним, 
граматичним, лексичним нормам. Еталоном правильності слугують норми, 
правила вимови, наголошування, словозміни, слововживання, орфографічні 
правила у писемному мовленні тощо. Завдяки цьому реалізується інформаційно-
інформативна функція мовлення, здійснюється цілеспрямований вплив на 
свідомість людини. Формування правильності забезпечують тренінги (вправи), 
робота зі словниками, спеціальною лінгвістичною літературою, написання 
текстів, слухання й аналіз правильного мовлення;  

Різноманітність – володіння мовним багатством народу, художньої і 
публіцистичної літератури, лексичним арсеналом літературної мови (освічена 
людина використовує у мовленні 6—9 тис. слів), використання різноманітних 
мовних одиниць; інтонаційність експресивності, мелодика мовлення; стилістично 
обґрунтоване використання словосполучень і речень; активне мислення; постійне 
удосконалення і збагачення мовлення. Важливо, щоб вона була притаманна 



лексичному, фразеологічному, словотвірному, морфологічному, синтаксичному 
рівням мови викладача. Це допоможе йому індивідуалізувати своє мовлення, 
реалізувати свою мовленнєву культуру, досягти бажаного рівня сприйняття і 
розуміння своїх висловлювань;  

Виразність – забезпечується оригінальністю у висловлюванні думок з метою 
ефективного впливу на партнера з комунікації. Цій меті слугують засоби 
художньої виразності (порівняння, епітети, метафори); фонетичні засоби 
(інтонація, тембр голосу, темп мовлення, дикція); приказки, прислів'я, цитати, 
афоризми, крилаті слова і вирази; не літературні форми національної мови 
(територіальні, соціальні діалекти, просторіччя); синтаксичні фігури (звертання, 
риторичне запитання, інверсія, градація, повтор, період). Виразність розвивається 
на основі тренінгів, власної творчості, спостережень за мовленням різних 
соціальних груп, аналітичного читання художньої літератури тощо. Завдяки їй 
здійснюється вплив на почуття аудиторії. 

Ясність, тобто доступність мовлення для розуміння тих, хто слухає (“Хто 
ясно мислить, той ясно викладає”). Вона забезпечує адекватне розуміння 
сказаного, не вимагаючи від співрозмовника особливих зусиль при сприйнятті. 
Ясності мовлення сприяють чітка дикція, логічне і фонетичне наголошування, 
правильне інтонування, розмірений та уповільнений темп, спокійний і ввічливий 
тон. Неясність мовлення є наслідком порушення мовцем норм літературної мови, 
перенасиченості мовлення термінами, іноземними словами, індивідуального 
слововживання. Досягненню ясності мовлення сприяє цілеспрямований процес 
спілкування: чим частіше педагог є учасником комунікації, тим більше уваги 
приділяє мовленню, його ясності, від якої залежать досягнення комунікативної 
мети, задоволення від спілкування. 

Точність, або відповідність висловлювань того, хто говорить, його думкам; 
адекватна співвіднесеність висловлення, вжитих слів або синтаксичних 
конструкцій з дійсністю, умовами комунікації. Вона передбачає ретельний вибір 
жанру текстів, умов, середовища, колориту спілкування і залежить від культурно-
освітнього рівня мовців, їх знання предмета мовлення, від установки мовця 
(вигідно чи невигідно називати речі своїми іменами), активного словникового 
запасу, вибору слова чи вислову, уміння зіставляти слово і предмет, річ, ознаку, 
явище. Виявляється точність мовлення викладача у використанні слів відповідно 
до їх мовних значень, що сприяє виробленню в нього звички називати речі своїми 
іменами. Розвивається вона в процесі роботи зі словниками, навчальною, 
науковою літературою, аналізу власного і чужого мовлення тощо, без чого 
неможливе оволодіння мовою і мовленнєвими навичками.  

Нормативність – відповідність системі мови, її законам. Це не відгороджує 
мовлення викладача від розкриття нових семантико-стилістичних можливостей, 
уточнювань контексту, що увиразнюють його висловлювання. Одночасно 



викладач має дбати про стильову і стилістичну єдність, вмотивоване 
використання форм з іншого стилю.  

Чистота, тобто бездоганність усіх елементів мовлення, уникнення 
недоречних, не властивих українській мові іншомовних запозичень. 
Забезпечується вона системою установок, мовною грамотністю, мовним чуттям 
викладача;  

Доцільність – відповідність мовлення меті, умовам спілкування, стану того, 
хто висловлюється. Вона відточує, шліфує мовне чуття педагога, допомагає 
ефективно управляти поведінкою аудиторії (встановлювати контакт, збуджувати і 
підтримувати інтерес до спілкування, нейтралізовувати роздратування, викликати 
почуття симпатії, розкутість тощо).  

Логічність – точність вживання слів і словосполучень, правильність 
побудови речень, смислова завершеність тексту. Важливими умовами логічності 
є: уникнення невиправданого повторення спільнокореневих слів (тавтології), 
зайвих слів (плеоназм); чіткість у побудові ускладнених речень, оскільки 
нечіткість і заплутаність висловлювань свідчать про заплутаність думок); 

Естетичність – вираження естетичних уподобань мовця засобами мови, 
уміння викликати мовленням естетичне задоволення). Досягається вона завдяки 
вправам з риторики. Важливо, щоб у слухачів красиві фрази поєднувалися з 
глибоким і конкретним змістом. 

Теоретичною основою культури мовлення є пізнання й осмислення мовних 
норм, особливостей функціонування стилів літературної мови, усвідомлення 
взаємозв'язків системи мови, структури мовлення й екстралінгвістичних структур; 
практичною — систематична увага мовця до мови і рівня власного мовлення, 
прагнення досягти мовленнєвої майстерності. Досягти високого рівня культури 
мовлення неможливо без високої лінгвістичної свідомості носія мови, любові до 
мови, постійної потреби аналізувати, удосконалювати, шліфувати власне 
мовлення. Необхідно вдумливо читати твори майстрів різних стилів, добре 
оволодіти мовними нормами, стежити за їх змінами, не допускати змішування 
мовних явищ, проявів інтерференції (використання елементів різних мов); 
критично ставитися до написаного і мовленого слова, не йти за “модними” 
тенденціями у вживанні іншомовних слів, жаргонізмів-кліше (стійких сполучень, 
що використовуються в певних ситуаціях), термінологізмів, “телеграфного” 
стилю мовлення, нарочитої спрощеності тощо. 

 



2. ПРАКТИКУМ 

ОСНОВНІ ЗМІНИ ДО УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ 

(редакція 2019р.) 

1.Фемінітиви 

Утворення жіночих форм іменників, які раніше існували в чоловічому роді, 
тепер правило, а не просто забаганки феміністок. Нові слова утворюють за 
допомогою суфіксів -к, -иц(я), -ин(я) та -ес. 

БУЛО СТАЛО 

Автор, директор, міністр, майстер, 
філолог, член, пілот 

Авторка, директорка, міністерка, 
майстриня,  філологиня, членкиня, 
пілотеса 

 
2. Вживання літери «и» на початку слова 
Це, власне, компроміс із правописом 1928 року, який передбачав вживання 
літери «и» на початку слів. У проекті нового правопису надається перевага 
літері «і», однак перед приголосними «н» та «р» можливі два варіанти 
написання. У проекті правопису обговорювався варіант написання «індика» 
із початковою «и», але до остаточної редакції цей варіант написання не 
потрапив. «И» на початку слова вживаємо у деяких власних назвах і словах 
тюркського походження: ийбе́н, ир, Ич-оба́, Кім Чен Ин (норма 
факультативна). «И» вживатимуть на початку деяких вигуків і часток: ич 
який хитрий, слова «икати», «икання» та похідних від цих слів. 

БУЛО СТАЛО 

ірій, Ірод ирій та ірій, Ирод та Ірод 

 
3. У художніх текстах допускатиметься заміна «і» на «и» в кінці слів під час 
відмінювання. Більше не помилка, казати як століття тому «нема совісти» або 
«забагато мужности». 

БУЛО СТАЛО 

Безкрайності, меншості, свіжості, 
радості 

Безкрайности (безкрайності), 
меншости (меншості), свіжости 
(свіжості), радости (радості) 



 

4. «Т» замість«ф». Пропонується кілька варіантів написання слів грецького 
походження, де зазвичай звук [th] передають літерою «ф». Тепер можна 
використовувати букву «т» замість «ф» (норма факультативна). 

БУЛО СТАЛО 

Кафедра, міфологія, ефір, Афіни, 
анафема 

Катедра і кафедра, мітологія і 
міфологія, етер і ефір, Атени й 
Афіни, анатема і анафема 

 
5. Більше «ґ» у словах. Новий правопис пропонує розширити застосування 
«ґ» в іноземних власних назвах і деяких іменах. Передавати звук [g] тепер 
можна двома способами: як через «г», так і завдяки «ґ». 

БУЛО СТАЛО 

Гуллівер, Гете, Гонгадзе, Гарсія 
Ґуллівер і Гуллівер, Ґете і Гете, 
Ґонґадзе і Гонгадзе, Ґарсія і Гарсія 

 
6. Йотування повертається. Звук [j] у сполученні з голосними буде 
передаватись тільки буквами «є», «ї», «ю», «я». 

БУЛО СТАЛО 

Проект, проекція, фойє Проєкт, проєкція, фоє 

 
7. У словах, запозиченнях із давньогрецької мови, буквосполучення «au» 
тепер можна передавати не тільки через «ау», а і як «ав». 
 

БУЛО СТАЛО 

Пауза, фауна, аудиторія, аудієнція, 
лауреат 

Павза і пауза, фавна і фауна, 
авдиторія і аудиторія, авдієнція і 
аудієнція, лавреат і лауреат 

 
8. Ніяких апострофів і тире для «пів». Числівник «пів» зі значенням 
«половина» з іменником у формі родового відмінка однини пишеться тільки 



окремо. Разом з «пів» писатимуться лише ті слова у називному відмінку, що 
виражають єдине поняття: «півострів», «півзахист», «півкуля» або 
«півоберт». 

БУЛО СТАЛО 

Півогірка, півгодини, пів’яблука, 
пів-України 

Пів огірка, пів години, пів яблука, 
пів України 

 
8. Менше дефісів. Новий правопис пропонує слова з першими іноземними 
частками писати разом. Зараз частина з них пишеться разом, а частина через 
дефіс 

БУЛО СТАЛО 

Поп-музика, веб-сторінка, прес-
конференція, екс-президент 

Попмузика, вебсторінка,  
пресконференція, експрезидент 

 

 

 

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ: 

https://glavcom.ua/country/science/ukrajinskiy-pravopis-14-novih-pravil-yaki-
varto-zapamyatati--596631.html  

 



АНТИСУРЖИК 

 

НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО 
вірна відповідь правильна відповідь 
отримати освіту  здобути освіту 
здавати екзамен складати екзамен (іспит) 
зустрічаються помилки трапляються помилки 
навчатися музиці навчатися музики 
учбовий процес навчальний процес 
зробити слідуючим чином зробити таким чином 
приймати участь  брати  (взяти) участь 
обсудити проблему обговорити проблему 
підняти питання порушити питання 
приймати належні міри  вживати належних заходів 
текучість кадрів плинність кадрів 
дякую вас дякую вам 
цікаві міроприємства цікаві заходи 
зайняти перше місце посісти перше місце 
потерпіти поразку зазнати поразки 
на протязі години  протягом години 
у любому випадку у будь-якому разі 

 



ЗАВДАННЯ 

 

1. Підкресліть наголошену літеру у словах: 

Феномен, навчання, довідник, новий, одинадцять, фаховий, 
батьківський, читання, несмак, помилки, царина, вірші, середина. 

 

2. Відредагуйте словосполучення: 

Музикальна школа, музичний талант, із-за нехватки досвіду, розкрити 
книжку, давайте заспіваємо, у тексті зустрічаються помилки, громкі 
аплодисменти, включити пристрій, великий об’єм матеріалу, учбова 
уадиторія, вірна відповідь. 

 

3. Запишіть слова відповідно до чинного правопису: 

Пів-Чернігова, проектанти, фойє,  екс-президент, віце-прем’єр, 
півгодини, піваркуша, міні-проект, топ-модель, міні-концерт. 

 


