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Передмова 11

Передмова

Навчальний посібник «Українська мова за професійним спря-
муванням: теорія і практика» входить до науково-методичного 
комплексу забезпечення курсу сучасної української літературної 
мови для студентів вищих навчальних закладів.

Для успішного оволодіння мовою важливо осягнути особли-
вості функціонування мовних одиниць усіх рівнів, засвоїти зако-
номірності різних аспектів мови – її звукової системи, словнико-
вого складу, граматичної будови.

Для майбутніх фахівців особливо важливим є засвоєння стиліс-
тичних особливостей текстів ділового та професійного мовлення; 
уміння користуватися професійною та діловою лексикою; вироб-
лення навичок створення необхідних для майбутньої професії до-
кументів, вільного користування професійною лексикою в писем-
ній і усній формах мовлення.

Автори спробували зорієнтувати матеріали посібника на сту-
дентів педагогічних вищих навчальних закладів, які здобувають 
професію учителя початкових класів, психолога, валеолога, обра-
зотворця, педагога дошкільних закладів.

Звичайно, фонетичні, орфоепічні, орфографічні, лексичні, гра-
матичні, пунктуаційні, стилістичні норми є однаковими для усіх 
носіїв української мови, вони не залежать від майбутнього фаху, 
тому теоретична частина є спільною для студентів усіх спеціаль-
ностей. Практичні ж завдання добирали відповідно до майбутньо-
го фаху з підручників, посібників, словників, фахової періодики, 
наукових видань та художньої літератури.

Значну частину завдань укладено не на основі ізольованих ре-
чень, а зв’язних текстів, читання та аналіз яких сприятиме опа-
нуванню усним і писемним фаховим мовленням. Крім того, усі 
тексти й окремі речення мають пізнавальне й виховне значення.

Завдання потребують умінь узагальнювати матеріал про те чи 
інше мовне явище, виконувати аналіз за поданими зразками, са-
мостійно будувати тексти, створювати необхідні документи, уміти 
користуватися при їх укладанні фаховою лексикою.

Добираючи тексти для тієї чи іншої фахової групи студентів, 
автори намагалися подавати такі з них, які були б цікавими і захоп-
ливими для всіх. Ремарки ПС – психологія; оМ – образотворче 
мистецтво; ЗЛ – здоров’я людини; До – дошкільна освіта є під-
казкою для викладача і студентів при виборі завдань для виконан-
ня, однак вони чисто умовні, оскільки тексти з психології можуть 
зацікавити, наприклад, образотворців, а тексти зі сфери мистецтва 
будуть цікавими для педагогів, психологів, валеологів, дошкіль-
ників. Є завдання без ремарок, які розраховані на студентів усіх 
спеціальностей. Це переважно тексти з педагогіки.

У посібнику описано та проаналізовано здебільшого докумен-
ти з низьким рівнем стандартизації, ті з них, які студентам дово-
диться створювати самостійно. Опис документів є досить лаконіч-
ним, а зразки кожного з них (часто це кілька варіантів відповідно 
до кожної фахової групи студентів) подано в блоках практичних 
завдань.

Теоретичний матеріал викладено у формі вишівської лекції, 
чітко, доступно, несуперечливо, а за потреби – з умілим пояснен-
ням. Повнота викладу матеріалу і його тісний зв’язок зі шкільним 
курсом дає можливість використовувати посібник і студентам ін-
ших педагогічних спеціальностей, не зазначених у ремарках, як 
вищих навчальних закладів, так і середніх спеціальних навчаль-
них закладів (педагогічних коледжів та ліцеїв), учням середніх 
навчальних закладів, які прагнуть поглибити знання з української 
мови та обрати одну із зазначених спеціальностей. Наявність 
питань для самоконтролю допоможе тим, хто вивчає українську 
мову самостійно.

До кожного розділу, до окремих тем і фахових документів по-
дано завдання, виконання яких допоможе глибше опанувати тео-
ретичними знаннями, перевірити рівень їх засвоєння, виробити 
вміння й навички застосування теоретичних положень на практи-
ці, тобто це перша спроба орієнтації студента на формування та 
удосконалення фахової компетенції.

Автори з вдячністю приймуть зауваження та пропозиції чита-
чів і врахують їх у подальшій роботі.
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чів і врахують їх у подальшій роботі.
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1.	 Загальна	характеристика	сучасної	української	 

літературної	мови	і	професійного	спілкування

1. Загальна харакТерисТика 
сУчасної Української лІТераТУрної 
мови І ПрофесІйного сПІлкУвання

1.1. Зміст, завдання і структура курсу «Українська 
мова за професійним спрямуванням»

Предметом дисципліни «Українська мова за професійним 
спрямуванням» є усна і писемна форми сучасної української літе-
ратурної мови як основи мови професійного спілкування, основи 
документування.

основна мета дисципліни – сприяти усвідомленню студента-
ми системності української мови, особливостей її функціонування 
як засобу професійного спілкування.

Завдання дисципліни:
 – формувати комунікативну компетентність майбутніх фахівців: 
володіння орфоепічними, орфографічними, лексичними, сло-
вотворчими, граматичними, пунктуаційними та стилістичними 
нормами сучасного професійного мовлення;
 – сформувати навички комунікативно виправданого викорис-
тання засобів мови з дотриманням етикету професійного 
спілкування;
 – поглиблювати уміння працювати з науковою літературою, 
формувати навички оперування фаховою термінологією та 
вміння працювати з фаховими науковими текстами;
 – забезпечити володіння навичками укладання найуживаніших 
ділових паперів і фахової документації.

В основу програми навчальної дисципліни покладено модуль-
ний принцип її вивчення. Відповідно до зазначеної мети та завдань 
зміст програми охоплює два основні модулі: І – Використання 
мовних засобів різних структурних рівнів у професійному спілку-

ванні і в документах щодо особового складу, довідково-інформа-
ційних та обліково-фінансових; ІІ – Культура зв’язного мовлення 
(писемне та усне спілкування). 

1.2. роль мови у суспільному житті. мовне 
законодавство та мовна політика в Україні

Мова – характерний для людського суспільства специфічний 
вид діяльності, здійснюваний з метою обміну між членами спіль-
ноти осмислюваною інформацією.

Мовна діяльність є основним засобом організації та координа-
ції всіх інших видів суспільної діяльності, в тому числі в галузі 
виробництва, обслуговування, побуту, культури, освіти, науки.

Розрізняють поняття національна мова та державна мова.
Державна мова – закріплена традицією або законодавством 

мова, вживання якої обов’язкове в органах державного управління 
та діловодства, громадських органах та організаціях, на підпри-
ємствах, у державних закладах освіти, науки, культури, у сферах 
зв’язку та інформатики. Термін з’явився у часи виникнення націо-
нальних держав. В однонаціональних державах немає необхідності 
юридичного закріплення державної мови. У багатонаціональних 
країнах законодавством статус державної мови, як правило, закріп-
люється за мовою більшості населення.

Статус державної мови за українською мовою в незалежній 
Україні закріплено Конституцією, прийнятою 28 червня 1996 р., 
статтею 10, яка гласить: «Державною мовою в Україні є українська 
мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування 
української мови в усіх сферах суспільного життя на всій терито-
рії України». Ст. 10 відображає основні напрями мовної політики в 
Україні: крім утвердження статусу української мови як державної, 
гарантується вільний розвиток мов національних меншин.

Всяка державна мова виконує дві особливі функції – функцію 
відокремлення від інших держав і функцію консолідації в середи-
ні країни.



15
1.	 Загальна	характеристика	сучасної	української	 

літературної	мови	і	професійного	спілкування

1. Загальна харакТерисТика 
сУчасної Української лІТераТУрної 
мови І ПрофесІйного сПІлкУвання

1.1. Зміст, завдання і структура курсу «Українська 
мова за професійним спрямуванням»

Предметом дисципліни «Українська мова за професійним 
спрямуванням» є усна і писемна форми сучасної української літе-
ратурної мови як основи мови професійного спілкування, основи 
документування.

основна мета дисципліни – сприяти усвідомленню студента-
ми системності української мови, особливостей її функціонування 
як засобу професійного спілкування.

Завдання дисципліни:
 – формувати комунікативну компетентність майбутніх фахівців: 
володіння орфоепічними, орфографічними, лексичними, сло-
вотворчими, граматичними, пунктуаційними та стилістичними 
нормами сучасного професійного мовлення;
 – сформувати навички комунікативно виправданого викорис-
тання засобів мови з дотриманням етикету професійного 
спілкування;
 – поглиблювати уміння працювати з науковою літературою, 
формувати навички оперування фаховою термінологією та 
вміння працювати з фаховими науковими текстами;
 – забезпечити володіння навичками укладання найуживаніших 
ділових паперів і фахової документації.

В основу програми навчальної дисципліни покладено модуль-
ний принцип її вивчення. Відповідно до зазначеної мети та завдань 
зміст програми охоплює два основні модулі: І – Використання 
мовних засобів різних структурних рівнів у професійному спілку-

ванні і в документах щодо особового складу, довідково-інформа-
ційних та обліково-фінансових; ІІ – Культура зв’язного мовлення 
(писемне та усне спілкування). 

1.2. роль мови у суспільному житті. мовне 
законодавство та мовна політика в Україні

Мова – характерний для людського суспільства специфічний 
вид діяльності, здійснюваний з метою обміну між членами спіль-
ноти осмислюваною інформацією.

Мовна діяльність є основним засобом організації та координа-
ції всіх інших видів суспільної діяльності, в тому числі в галузі 
виробництва, обслуговування, побуту, культури, освіти, науки.

Розрізняють поняття національна мова та державна мова.
Державна мова – закріплена традицією або законодавством 

мова, вживання якої обов’язкове в органах державного управління 
та діловодства, громадських органах та організаціях, на підпри-
ємствах, у державних закладах освіти, науки, культури, у сферах 
зв’язку та інформатики. Термін з’явився у часи виникнення націо-
нальних держав. В однонаціональних державах немає необхідності 
юридичного закріплення державної мови. У багатонаціональних 
країнах законодавством статус державної мови, як правило, закріп-
люється за мовою більшості населення.

Статус державної мови за українською мовою в незалежній 
Україні закріплено Конституцією, прийнятою 28 червня 1996 р., 
статтею 10, яка гласить: «Державною мовою в Україні є українська 
мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування 
української мови в усіх сферах суспільного життя на всій терито-
рії України». Ст. 10 відображає основні напрями мовної політики в 
Україні: крім утвердження статусу української мови як державної, 
гарантується вільний розвиток мов національних меншин.

Всяка державна мова виконує дві особливі функції – функцію 
відокремлення від інших держав і функцію консолідації в середи-
ні країни.



17Теоретична частина16
1.	 Загальна	характеристика	сучасної	української	 

літературної	мови	і	професійного	спілкування

1.3. соціальні функції мови. Професійна функція 
мови як критерій спеціальної підготовки 
і засіб оволодіння фахом

Будь-яка мова як соціальне явище виконує різні соціальні функ-
ції. Відповідно до класифікації, запропонованої В.І. Мозговим, 
виділяють три типи таких функцій: І тип – загальні функції (кому-
нікативна; мислетвірна, або мислеоформлювальна; пізнавальна); 
ІІ тип – спеціальні функції на логічній основі (професійна; номі-
нативна); ІІІ тип – спеціальні функції на емоційній основі.

Комунікативна функція – це роль мови як засобу спілкування 
між людьми, народами.

Найтісніше з комунікативною функцією пов’язана мисле
оформлювальна: мовленнєвий акт невідривно пов’язаний з мис-
ленням. Мова бере участь у формування та формулюванні (чітко-
му вираженні) думки, тобто оформляє її, творить.

Оскільки мова служить дуже важливим інструментом пізнан-
ня, то надзвичайно значущою є пізнавальна функція мови, що 
знаходить вияв у розвитку всього народу і в розвитку окремої лю-
дини, яка пізнає світ значною мірою шляхом засвоєння мови.

Крім зазначених, до загальних функцій відноситься інформа
ційна, яка полягає у передаванні інформації при спілкуванні.

Спеціальні функції максимально підсилюють можливості ло-
гічного та емоційного мислення.

Зростання пізнавальної ролі мови в епоху науково-технічної 
революції привело до появи професійної функції. Мова є засобом 
оволодіння фахом і критерієм спеціальної підготовки. Високий 
службовий рівень фахівця вимагає грамотного користування мо-
вою професії, передусім – спеціальною термінологією. У будь-
якій сфері діяльності не можна вважати себе спеціалістом без по-
стійного вивчення мови. Мова стає основним компонентом про-
фесійної підготовки і продуктивної професійної діяльності.

Значущість номінативної функції мови (функції називання) 
посилюється появою нових явищ і реалій. Не назване – не пізнане. 
Шукаючи назву, людина пізнає річ, явище. Без точної і правильної 

назви, без визначення наукового поняття не можна говорити про 
опанування предмета дослідження. Номінативна функція мови 
реа лізується у повнозначних словах, частково – у морфемах (крім 
кореня як понятійної морфеми, у префіксах, суфіксах). Напр.: 
пам’ять довготривала, короткотривала; якщо асоціація означає 
психологічний зв’язок між окремими нервово-психічними акта-
ми (уявленнями, думками, почуттями), то префікс диз- вносить у 
новостворений термін протилежний зміст (дизасоціація – розпад 
асоціацій на її складові елементи).

Місце особистості в емоційному пізнанні світу відображають 
функції третього типу: експресивна, імпресивна, емоційна, есте-
тична.

експресивна функція – це функція вираження: говорячи про 
будь-що, людина мимохідь говорить і про себе (іншими словами – 
виражає себе). З огляду на це зрозумілим стає вислів «Заговори, 
щоб я тебе побачив». Мовлення, спосіб його організації розкриває 
образ автора.

Імпресивна функція мови знаходить вияв у дії мовлення на 
адресата (термін походить від фр. impressif – такий, що справляє 
враження). Для її забезпечення у мові вироблено, зокрема, такі 
спеціальні засоби, як звертання, наказовий спосіб дієслова, нака-
зові частки тощо. Вони спрямовані на те, щоб домогтися від слу-
хача бажаної реакції.

емоційна функція виражає ставлення мовця до змісту пові-
домлення, його почуття і емоції. Якщо під інформаційною функ-
цією мови маємо на увазі те, що передається від мовця до слухача, 
то під емоційною – як воно передається.

Емоційна та експресивна функції – це різні поняття, хоч і пов’я-
зані між собою. Експресія – це вираження мовця, а емоційність – 
це вираження його почуттів та оцінок. 

До цих двох функцій примикає естетична, яка підкреслює кра-
су мови, засвідчує задоволення естетичних смаків.
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