
просторі», «Наявність позитивної мотивації до роботи в міжкультурному 
просторі», «Спрямованість на досягнення позитивного результату в 
міжкультурній комунікації».

Для уточнення змісту створеного професіографічного конструкту ми 
плануємо організувати його обговорення на методологічних семінарах кафедри 
теорії та методики початкової освіти Мукачівського державного університету. 
Результати цих семінарів дадуть можливість уточнити сутність складових та 
окреслити наступні кроки дослідження. За нашим припущенням, створений 
конструкт адекватно буде репрезентувати підготовленість майбутнього вчителя 
до роботи з учнями початкової школи в міжкультурному просторі у формі, 
прийнятній для визначення відповідних критеріальних показників та створення 
на їх основі ефективної діагностичної методики.
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ВПЛИВОВІСТЬ Я К ВАЖЛИВА КОМУНІКАТИВНА ОЗНАКА
МОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Проблема впливу мовлення на сьогодні набуває особливого значення, 
оскільки цей феномен супроводжує практично всі дискурсивні практики мови й 
визначає ефективність і результативність спілкування.

Це поняття знаходить своє вивчення у різних галузях наукових досліджень 
-  соціолінгвістика, психологія, журналістика та інші. Нас цікавить впливовість з 
точки зору культури мовлення майбутнього педагога, що передусім передбачає 
сукупність відібраних комунікативних якостей, які стають ще виразнішими 
завдяки чітко визначеній низці ознак.

Культура мовлення майбутнього вчителя передбачає виразність, 
правильність, багатство, доступність, чистоту, доречність, логічність, точність, а
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також впливовість, як комунікативну ознаку, яка спонукає педагога оперувати 
найбільш доречними, влучними мовленнєвими виразами для досягнення 
навчальної і виховної мети.

Комунікативні ознаки культури мовлення вчителя сучасної української 
школи розглядалися у багатьох посібниках таких авторів: Н. Бабич, О. Біляєва,
С. Дорошенка, В. Жовтобрюх, Р. Колесникової, М. Леонової, О. Муромцевої, 
І. Ощипко, О. Сербенської та інших.

Культура мовлення вчителя, на думку М. Вашуленка, «передбачає: 
понятійно-термінологічну чіткість, багатство, виразність, дохідливість, здатність 
урівноважувати мовлення вчителя та можливості сприймати його учнями; 
багатоплановість, адекватність навчально-виховним завданням. Ґрунтується на: 
сформованості у вчителя понять про мову, її функції, мовлення і спілкування; 
глибокому знанні тем, які викладає; прагненні і потребі в оволодінні 
механізмами спілкування; моделюванні очікуваного спілкування; здатності 
організовувати спілкування з учнями й керувати цим процесом; аналізі 
результатів керування спілкуванням і мовленням» [1, с. 14-15].

У мові є поняття норми, тобто необхідні знання про те, як треба вимовляти 
або вживати слова, як з'єднувати їх у словосполучення і речення. Для людини, 
професія якої пов'язана з педагогічною діяльністю, володіти «нормальним» 
мовленням недостатньо: необхідна мовленнєва майстерність, тобто інший рівень 
її якості.

К. Джеджера підкреслює, що процес практичного застосування людиною 
мови з метою спілкування з іншими людьми називається мовленням. Мовленню 
властиві змістовність, зрозумілість, виразність, впливовість [4].

Змістовність мовлення виявляється в його можливостях до розкриття 
сутності повідомлення, адресованого іншим, або до уточнення сутності власної 
думки. З допомогою мовлення спродуковані мисленням думки наповнюються 
конкретним змістом.

За ступенем змістовності мовлення може бути змістовним (утілювати 
глибокі думки і почуття), малозмістовним (виявляти обмежені, поверхневі 
думки і почуття). Змістовність мовлення великою мірою залежить від запасу 
слів (лексичного ресурсу) та їх підбору, уміння використовувати необхідні 
терміни, а також від ступеня оволодіння предметом обговорення.

Зрозумілість мовлення визначається обізнаністю з предметом обговорення, 
правильністю та доцільністю вживання і промовляння слів, залежить від 
способу побудови речень, використання інтонацій.

Виразність мовлення забезпечується: фонетичними засобами (чіткістю 
вимови, інтонацією та ін.); граматичними засобами (використанням займенників 
«ти», «ви», «ми», «вони»; застосування метафор, епітетів, слів, які мають 
образне значення тощо).

Впливовість мовлення характеризується його здатністю викликати чи 
змінювати думки, почуття, волю, поведінку інших людей.

Мовленнєвий вплив може відбутися у формі:
-  настанови і повчання, які мають характер пояснення, розкриття 

позитивних і негативних сторін учинків та їх наслідків і спрямовані на
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досягнення розуміння та вироблення певної якості ставлення до предмета 
обговорення;

-  поради, яка містить у собі способи розв’язання проблем і надається в тих 
випадках, коли співрозмовник виявляє нерішучість, не знає як діяти в певних 
ситуаціях;

-  інструкції, котра формулюється в коротких чітких положеннях щодо 
виконання дій чи побудови поведінки, не допускає різнобічних трактувань і не 
викликає сумнівів у доцільності виконання;

-  прохання, призначеного для задоволення співрозмовником інтересів 
прохача і вміщує опис сутності прохання та бажання, щоб співрозмовник 
виконав це прохання;

-  наказу, що має на меті безпосередній вплив на волю людини і
висловлюється як вимога виконати певну дію;

-  команди -  близької до наказумовленнєвої форми, яка відрізняється від 
нього лаконічністю та зосередженістю на найнеобхідніших діях [4].

І. Голубовська дає таке визначення: «впливовість мовлення -  здатність 
мовця пробуджувати в людях активне, творче ставлення до життя, спонукаючи 
їх до творчої діяльності. Впливовість мовлення тісно пов’язана з духовним 
світом мовця -  його світоглядом, знаннями, культурою мислення й мовлення, 
спілкуванням, інтересами, етичними переконаннями» [2].

Погоджуючись із попередніми думками дослідників, також зазначимо, що, 
на нашу думку, впливовість мовлення -  це його здатність розбудити розум і 
почуття, змусити слухача спочатку прислухатися, прихильно та зацікавлено, а
потім змусити прийняти те бачення оточуючого світу, яке йому запропонує
мовець. Основним лінгвістичним каналом мовленнєвого впливу -  це власне 
мовні засоби (слова, мовленнєві такти, речення, періоди, тексти), за допомогою 
яких передається основний зміст промови.

Разом із терміном «впливовість», ми знаходимо «дієвість» -  це такий добір, 
така організація мовних засобів, які сприяють здійсненню очікуваного впливу на 
свідомість (і/або підсвідомість) слухача або читача, досягненню мети 
спілкування [5].

Психологи дієвість співвідносять з ефективністю, як ознакою мови, яка 
спонукає адресата до зміни поведінки -зовнішньої (вчинків, дій) чи внутрішньої 
(думок, поглядів, настроїв) [6].

Саме для мовлення вчителя характерною ознакою є дієвість (впливовість) -  
здатність мовця пробуджувати в людях активне ставлення до життя, 
спонукаючи їх до творчої діяльності.

Слово є таким стрижнем в діяльності педагога, який надає йому можливість 
впливати на тих, хто навчається, як того вимагає відповідна педагогічна 
ситуація. Слово педагога має бути досконалим і впливовим на аудиторію учнів.
І. Зязюн вважає, що слово справжнього учителя переконує, навіває, викликає у 
учнів відповідні почуття, формує їх ставлення до того, що він говорить [3].

Отже, сучасний учитель початкової школи повинен не просто засвоїти 
ознаки культури мовлення, а й постійно дотримуватися їх у фаховій діяльності,
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адже саме якість мовлення свідчить про професійну підготовку педагога, про 
його особистісну спрямованість та бажання самовдосконалюватися.
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МЕТОДИ І  ПРИЙОМИ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У ПРОЦЕСІ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

НА ЗАНЯТТЯХ З ДИСЦИПЛІН ФІЛОЛОГІЧНОГО ЦИКЛУ

У результаті контент-аналізу змісту навчальних програм (на прикладі 
програм навчально-наукового інституту педагогіки і психології ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка») виявлені потенційні 
можливості формування критичного мислення майбутніх учителів початкової 
школи на заняттях з дисциплін філологічного циклу. До таких можна віднести 
дисципліни: «Сучасна українська літературна мова», «Українська мова за 
професійним спрямування», «Методика викладання мовно-літературної галузі 
(українська)», «Культура мовлення з виразним читанням» «Риторика з основами 
культури мовлення», «Наукове спілкування українською мовою», «Стилістика з 
основами культури і техніки мовлення» та ін.

Формування критичного мислення у процесі професійної підготовки 
майбутніх учителів початкової школи на заняттях з дисциплін філологічного 
циклу вимагає застосування специфічних методів і прийомів.

Зосередимось на наступних прийомах: «Плакат думок», «Дискусійне кафе», 
«Барометр», «Думай, збирайся, ділись», «Акваріум», «ЗаХід», «Прогулянка 
галереєю», «Мозаїка», «Біографічний вірш».
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