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правильно. Але деякі з нас не мають права на помилки. До таких відносять і працівників 

радіо, телебачення, журналістів і редакторів. Вони є взірцем для громадян нашої країни.  

Історично так вийшло, що велика кількість жителів України говорить російською 

мовою, а це 26,7 мільйонів людей. Через це найбільшою проблемою є калькування 

російських слів, написання їх українськими літерами. Щодня, коли ми знаходимося на 

вулиці, в громадському транспорті, то бачимо багато бігбордів, плакатів, оголошень, або 

чуємо рекламу по радіо та телебаченню, де можемо зустріти цю помилку. Наприклад: 

реклама радіо “Люкс FM”, де говорять: “Люкс FM – включай настрій” замість українського 

вмикай. Або реклама відомого гірськолижного курорту України – Буковелю, де вказано, що 

можна “бронювати прокат снарядження”. З першого погляду це слово не викликає підозри, 

але все таки українською воно звучить як спорядження.  

Ще одна з найпоширеніших проблем – це помилки у творенні ступенів порівняння 

прикметника, які, загалом, можна почути в теле- та радіорекламі. Вони, порівняно з іншими 

засобами масової інформації, більше впливають на формування культури мовлення, оскільки 

охоплюють більшу аудиторію.   

У найвищому ступені порівняння говорять найголовніше, найважливіше, найцікавіше. 

Але замість цього в публічному мовленні використовують саме цікаве, саме головне, саме 

важливе. Наприклад: нещодавно в рекламі смартфона говорили: “а саме головне – великий 

об’єм пам’яті”. Це є грубою помилкою.  

Чимало помилок маємо на оголошеннях. Наприклад: реклама кредитів, які надають “у 

віці від 21-го року”. “У віці” - так говорять про літніх людей. Правильно було б сказати 

“віком від”. Навіть на найвідомішому тлеканалі “1+1” вживають помилку, коли говорять 

девіз “Ти не один”, хоча правильно сказати “Ти не сам”. 

Таким чином, через відсутність належного редакторського опрацювання маємо чималу 

кількість помилок в сучасній рекламі. Щоб уникнути цієї ситуації, треба займатись 

підвищенням мовленнєвої культури фахівців, які створюють та коригують рекламні тексти. 

Але не можна не відмітити те, що ми на шляху до повної відмови від використання 

російських слів, в цьому допомагають нововведені замінники, які посилюють увагу до 

питомих джерел української національної мови. 
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Поняття “особистість” характеризує суспільну сутність людини, пов’язану з засвоєнням 

різноманітного виробничого і духовного досвіду суспільства. Виявляється вона і формується 

в процесі свідомої діяльності й спілкування.  

Взагалі, поняття «особистість»  широко представлене у психологічних, філософських, 

соціологічних наукових джерелах. Мовна ж особистість – це людина, яка володіє сукупністю 

здатностей і характеристик, які обумовлюють створення і сприйняття нею текстів 
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(висловлювань), що вирізняються мірою структурно-мовної складності та глибиною й 

точністю відображення дійсності [2, 76]. Серед розробників проблеми мовної особистості 

називають В. Виноградова,  С. Петрова, О. Потебню, О. Шахматова [1].  . 

Ю. М. Караулов запропонував три рівні вивчення мовної особистості: 1) нульовий – 

структурно-мовний рівень, що віддзеркалює ступінь володіння повсякденною мовою. 

Постійною частиною структури мовної особистості на цьому рівні є комплекс збережених 

протягом довгого історичного часу структурних рис загальнонаціонального мовного типу, 

поняття якого використовується як гіпотетична передумова існування інваріантної частини; 

2) перший рівень (лінгво-когнітивний) вивчення мовної особистості – виявлення та 

встановлення ієрархії змістів та цінностей у її картині світу, що визначається національно-

культурними традиціями і суспільною ідеологією; 3) другий рівень аналізу мовної 

особистості (мотиваційно-прагматичний) – виявлення і характеристика мотивів та цілей, які 

зумовлюють її розвиток, поведінку, які керують її текстотворенням та, як наслідок, 

визначають ієрархію змістів та цінностей у її мовній моделі світу [4, 38].  

Залежно від аспекту дослідження мовної особистості науковці вживають різні терміни: 

“етносемантична особистість” (С. Воркачов), “елітарна мовна особистість” (О. Сиротиніна), 

“мовна особистість західних та східних культур” (Т. Снітко), “емоційна мовна особистість” 

(В.Шаховський) та ін. [4, 56–57]. Зними пов’язане поняття “компетенція”, яке 

конкретизується рядом різних компетенцій: мовна / соціолінгвістична / іллокутивна / 

стратегічна / паравербальна / лінгво-культурна / міжкультурна / лінгвістична / вербально-

когнітивна / вербально-комунікативна [4, 231].  

Отже, можна сказати, що мовна особистість існує в суспільстві і розвивається,  а отже 

володіє певною системою цінностей дотримується мовних, комунікативних норм певної 

спільноти.   
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Лідерство - це здатність брати на себе відповідальність за все, що відбувається в 

нашому житті. Ось чому так важливо сьогодні говорити про жіноче лідерство. Це ні в якій 

мірі не відстоювання своєї позиції або взяття барикад. Лідерство жіноче - це вміння любити і 

приймати світ таким, яким він є [1]. 

Жінка лідер - це жінка у якої вистачає сил, енергії, ресурсів та потенціалу вести людей 

за собою, запалювати в них натхнення, радість, життя, мотивувати та допомагати. 
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