Міністерство освіти і науки України
Комітет з фізичного виховання і спорту МОН України
Сумська обласна державна адміністрація
Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Тартуський університет (Естонія)
Сумський державний університет

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ
ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ
III МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(Україна, Суми, 14–15 квітня 2016 року)

Суми
Сумський державний університет
2016

ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК КУЛЬТУРИ
МОВИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ
КУЛЬТРИ ТА СПОРТУ
Кравченко А. В., ст. викл.
Дніпропетровський державний інститут
фізичної культури і спорту
soc-gum@ukr.net
Розвій духовної культури соціуму визначається насамперед
станом функціонування мови в усіх сферах суспільної
діяльності й особливо-мовної культури індивідів. Ця проблема
невіддільна від осмислення національного і соціокультурного
феномену мовної особистості кожного члена суспільства і
майбутніх фахівців галузі фізичної культури і спорту зокрема.
Важлива передумова здобуття вищої освіти на сучасному
етапі – забезпечення належного рівня мовної компетенції
майбутніх фахівців. Це завдання вельми актуальне, адже нині
стрімко розвивається наука, проте мовні й мовленнєві
проблеми лишаються нерозв’язаними.
Формуванню та удосконаленню мовної культури майбутніх
фахівців галузі фізичної культури і спорту сприяють навчальні
дисципліни «Культура професійної мови», «Українська мова
(за професійним спрямуванням)» та інші, викладання яких
забезпечує відповідний рівень оволодіння державною мовою,
підготовку мовнокомпетентних, грамотних у професійній сфері
фахівців, із належним рівнем культури професійної мови.
Культура мови виражає мовну (лінгвістичну) компетенцію,
що означає «мовна поведінка», «мовне знання», «лінгвістична
інтуїція».
Знання мови фахівцем галузі фізичної культури і спорту
передбачає не тільки володіння граматикою, запасом
професійної термінології, а й уявлення про те, у яких умовах, у
якій ситуації можна застосовувати ті чи інші слова і граматичні
конструкції. Адже фахівець може бути не тільки мовцем, а й
членом
соціально
(професійно)
зумовленої
системи
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спілкування,
що
може
характеризувати
мовленнєву
компетенцію, яка включає вміння і навички володіння
лексикою, граматикою, сприймання і відтворення текстів, які
відповідають комунікативним завданням тощо.
Укладання документів будь-якого виду, змісту і жанру
вимагає від автора високого рівня володіння культурою мови,
зокрема української як державної. Вивчення документа, правил
його укладання, редагування тексту службових документів з
урахуванням вимог офіційно-ділового стилю української мови,
а також вироблення у студентів навичок лінгвістичного аналізу
тексту
документа,
оволодіння
орфографічними
і
пунктуаційними нормами, без яких неможливе укладання
документів, вивчення особливостей мови, стилю і жанрів
патентних і нормативних документів, різних видів видань
(офіційних, навчальних, наукових, виробничих тощо), в основі
яких є текст як найвища одиниця мови, сприяє формуванню
грамотності і мовної культури майбутніх спеціалістів галузі
фізичної культури і спорту.
Володіння культурою мови – це, насамперед, уміння
використовувати мовні засоби залежно від сфери, мети,
ситуації спілкування, це грамотність, належна мовна культура,
культура професійної мови, яка забезпечує мовну
компетентність фахівця у його професійній діяльності.
Важливими є дотримання мовних норм, майстерне
використання мовно-виражальних засобів залежно від мети і
обставин спілкування. Без знання прийнятих у суспільстві
правил мовного етикету, не володіючи вербальними та
невербальними формами вираження ввічливих взаємин між
людьми, студент як грамотний фахівець у майбутньому і як
особистість загалом не зможе правильно встановити
різноманітні контакти з партнерами, не зможе з максимальною
користю для себе і для оточуючих здійснити сам процес
спілкування.
Студент як майбутній спеціаліст повинен досягти рівня
мовної вправності завдяки мовній освіті, тобто засвоїти
правила користування мовою, її лексикою; уміти виражати себе
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засобами мови, володіти основними формами усного й
писемного спілкування (монолог, діалог тощо); володіти
фаховою
метамовою:
володіння
терміносистемами,
фразеологією, мовними формулами тощо.
Грамотний фахівець не повинен користуватися суржиком,
який є свідченням низької культури мови, незнання української
літературної мови, її норм, невміння вільно користуватися нею
залежно від сфери й ситуації спілкування [1, 36].
На жаль, мовлення сучасного українського студентства
демонструє численні вади. Це пояснюється недостатньою
грамотністю, низькою культурою мовлення, впливом
довколишніх мов, повільно зростаючим соціальним престижем
української мови, неоднаковим використанням рідної мови в
різних частинах України. Як показують результати
соціолінгвістичного моніторингу, проведеного нами, суржиком
спілкуються з ровесниками 27% студентів, російською мовою –
34%; українською – 38%. Так склалося тому, що мовна
ситуація України має свою специфіку, що є результатом
багатовікового адміністративно-державного, політичного,
інформаційного та пов’язаного з ними психологічного тиску на
українців, їх мову і культуру [2, 35].
Отже, рівень розвитку культури мови фахівця галузі
фізичної культури і спорту відображає рівень розвитку його
інтелекту, бо імідж спеціаліста передбачає обов’язкове
володіння державною мовою на всіх мовних рівнях:
орфоепічному, лексичному, орфографічному, граматичному та
стилістичному.
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