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МОТИВАЦІЯ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ МОВИ 
ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ

Максимець О. М.
кандидат філологічних наук, 

викладач кафедри суспшьно-гуманітарних наук 
Таврійський державний агротехнологічний університет 

м. Мелітополь, Запорізька область, Україна

На сучасному етапі розвитку суспільства освіта стала однією з найрозвине
ніших сфер людської діяльності. Важливим завданням вищої школи сьогодні 
є орієнтація на всебічний і гармонійний розвиток особистості. Чого держава 
чекає від спеціаліста? Найперше, громадян, соціально-професійні якості яких 
базуються не тільки на загальному обсязі знань, а й передусім передбачають 
розвиток здібностей самостійно вирішувати нестандартні професійні завдан
ня, застосовуючи альтернативне мислення, демонструвати постійне прагнен
ня до удосконалення професійної діяльності. Тобто необхідно підготувати 
спеціаліста, здатного виконувати соціально-виробничі завдання, та забезпе
чити його суб’єктно-особистісний розвиток. Таким чином, для успіху сучас
ній людині потрібно володіти мистецтвом комунікації, тобто мати відповідну 
комунікативну компетентність. В інформаційному суспільстві фахівець має 
вміти швидко сприймати будь-яку форму мовлення, схоплювати необхідну 
інформацію, створювати монологи, вести діалоги, керувати системою мов
леннєвих комунікацій у межах своєї компетенції [1, с. 11]. Однак, сьогодні 
при навчанні студентів закладів вищої освіти української мови за професій
ним спрямуванням ми зіткнулися із такою проблемою як відсутність мотива
ції до ґрунтовного вивчення мови. У свідомості багатьох молодих людей па
нує байдужість, нехіть й навіть нії'ілізм щодо мови. На жаль, не завжди наша 
молодь усвідомлює, що життєздатність мови залежить не лише від державної 
мовної політики, а й від ставлення до неї громадян, їхньої мовної поведінки. 
«Допоки в мовній свідомості кожного, -  відзначає О.І.Михальчук, — не буде 
вироблена підсвідома автоматична установка, що в своїй державі на кожному 
кроці можна послуговуватись українською і мати при цьому відчуття рівнова
ги, а не озиратися на реакцію «салону автобуса», державна підтримка й за
хист не матимуть належної сили» [2, с. 330]

Отже, проблеми, що розглядаються в нашій статті, -  концептуальний підхід 
до формування мовної особистості в ЗВО та обов’язкового розгляду мотива
ційних механізмів, які є потужними чинниками, що стимулюють процес ви
вчення української мови студентами.

Переорієнтація техногенного суспільства на розвиток людини, її особистіс- 
них і культурних рис, зміна суспільної свідомості у ставленні до освітньої 
сфери -  ці чинники зумовлюють необхідність формування людини, здатної 
використовувати мову українську в будь-якій життєвій ситуації.
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Студенти повинні дбати про подальший розвиток індивідуального мовлен
ня. Проте процесом формування мовної й мовленнєвої компетенції сьогодні 
переймаються лише одиниці.

Звичайно, таке становище не можна вважати задовільним. Однією з проблем 
під час навчання студентів закладів вищої освіти є створення мотивації до грун
товного вивчення мови. На жаль, підхід більшості з них є занадто прагматич
ним: іноді знання мовних норм на рівні орфографії й пунктуації безпідставно 
вважається необхідним лише для успішного складання державної підсумкової 
атестації з української мови. Про подальший розвиток індивідуального мовлен
ня, впевнене володіння усіма мовними засобами дбають одиниці. І тут, виклада- 
чі-словесники покликані, прищеплюючи молоді погляд на мову як на життєву 
цінність, розвивати та виховувати у студентів мовну свідомість. Плекати високу 
мовну свідомість -  це виховувати такого мовця, який:

1) не просто знає норми, а й неухильно дотримується їх;
2) говорить правильно не тому, що хтось примушує, а тому, що інакше не 

може;
3) прагне до мовного самовдосконалення;
4) розуміє як свої мовні права, такі мовні обов’язки;
5) сповідує ціннісне ставлення до мови, яке перетворилося на тверде пере

конання й зумовлює всю його мовну поведінку [4, с. 70].
Дуже важливим у викладанні української мови за професійним спрямуван

ням є постійний пошук удосконалення методів навчання. Потрібно акценту
вати увагу студентів не лише на вивченні ділових паперів, оскільки написан
ня доручень, протоколів, розписок трщо аж ніяк не сприятиме формуванню 
високого рівня культури усного й писемного мовлення студентів, а запропо
нувати такі творчі вправи, які б розвивали комунікативні вміння. Це мають 
бути завдання, спрямовані на очищецйя мовлення молодих українців від сур
жику -  явища, яке знижує якість на тільки мовлення, але й думки, адже мов
леннєвий та мисленнєвий процеси взаємопов’язані. Обов’язково потрібно за
лучати студентів до аналізу мовних "помилок своїх товаришів, мови засобів 
масової інформації, реклами. Адже самостійно аналізуючи мовне середовище, 
в якому вони перебувають, молоді люди будуть звикати до свідомого став
лення до слова. Низка ідеологічних, світоглядних, соціальних, психологічних 
причин призвели до того, що мовлення студентів лексично одноманітне, на
сичене словесними штампами та кальками. Аналіз синонімічних рядів, їх зіс
тавлення, спостереження над синонімами в тексті, редагування, виконання 
різноманітних вправ із використанням лексичних синонімів -  такі види робіт 
сприяють розвитку мислення студентів, їхньої творчої активності.

Найефективнішими на заняттях з української мови (за професійним спря
муванням) є методи створення проблемних ситуацій, завдяки яким викладач 
виносить на обговорення аудиторії складні, суперечливі питання, пропоную
чи поміркувати над ними, висловити своє бачення та оцінки, знайти й обгрун
тувати можливі розв’язки.
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Розглянемо для прикладу, як цим методом можна вести профілактику по
чуття мовної меншовартості. Студентам викладач наводить два протилежні, 
взаємовиключні погляди на вживання української мови. Так, історик П.П. То- 
лоченко стверджує, що українська -  його рідна мова, але оскільки за рубежем 
її ніхто, крім діаспори, не знає, він задля більшої відомості намагається публі
кувати свої праці російською. Завдяки їй, зазначає вчений, ми можемо заяви
ти про себе світові. «Без російської мови Україна неповноцінною буде», — 
такий висновок П.П. Толочка [5, с. 8]. А прозаїк Ю.В.Покальчук своє мовне 
кредо висловив так: «Якщо десь буде останній письменник, який пише украї
нською, так це буду я» [3, с. 19]. Заохочуючи аудиторію до діалогу, викладач 
ставить навідні питання: «Як ви розумієте ці дві позиції? Які мотиви, на ваш 
погляд, рухають науковцем і письменником? З ким ви згодні, а з ким ні? Чия 
настанова могла б стати правилом мовної поведінки для всіх українців?». Та
ким чином, на цьому етапі викладач не тільки розповідає про рідномовні 
обов’язки, а спонукає студентів до того, що зміст мовного виховання вони 
глибоко продумують, критично переосмислюють та застосовують в житті

Отже, практичні та творчі завдання, спрямовані на формування комуніка
тивних умінь і навичок, повинні дати студентам чіткі відомості про українсь
ку літературну мову, її нормативність, виробити в них практичні навички 
правильного використання різних мовних засобів залежно від сфери, мети й 
ситуації спілкування; дати їм основні поняття з термінознавства, навчити їх 
професійної мови, збагатити їхній словник професійною лексикою, ознайо
мити з специфікою ділової мови, піднести рівень культури їхнього усного й 
писемного мовлення, навчити уважно ставитися до слова, правильно корис
туватися ним, виробити в них чуття слова тощо. Важливо, щоб після закін
чення школи молодь не втратила здатності сприймати й розуміти мистецтво 
слова.

Загалом же слід підкреслити, що кожне заняття з української мови за про
фесійним спрямуванням -  це плід майстерності й творчості викладача, його 
професіоналізму, ґрунтовних знань рідної мови. Викладачі-словесники пок
ликані повернути молоді втрачену здібність до природного мовлення, дати 
знання про закономірності рідної мови та її національної специфіки. Однак, 
потрібно зазначити, що такі заняття будуть успішними та результативним, 
лише за умови, що ми зможемо сформувати у нашої молоді високу мовну са
мосвідомість. Кожна молода людина починає усвідомлювати себе як мовця, 
критично оцінює свою мовну культуру й заохочує себе до самоосвіти. Її мов
лення потрапляє під повний і осмислений самоконтроль. І при цьому кожен 
замислюється над роллю мови у своєму житті та в житті суспільства, плекає 
любов до рідної мови та насолоджується нею, прагне своєю діяльністю зміц
нити та підвищити її статус.
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СЕМАНТИЧНІ, ПАРАДИГМАТИЧНІ І СИНТАГМАТИЧНІ 
ПАРАМЕТРИ ДІЄСЛІВ ВІДЧУТТЯ БОЛЮ

Остратюк Н. М. -
аспірант кафедри української мови

Київський національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова
м. Київ, Україна

Дієслова відчуття формують фрагмент вербального світу відчуттів, які при
таманні людині. Виявлення та опис основних показників дієслів відчуття, їх 
функціонально-семантичних особливостей, створення їх лексико-семантичної 
класифікації є актуальною лінгвістичною проблемою.

У зарубіжному мовознавстві лексйко-семантична група дієслів відчуття до
статньо добре вивчена в російській, киргизькій, таджицькій, романо- 
германських мовах (Л. М. Васильєв, С. А. Моісеєва, Г. С. Мусурманова, 
Д. К. Усмонов, М. Ю. Федосюк та ін.). Але, на жаль, в україністиці щодо цієї 
групи зустрічаються лише поодинокі зауваження у розвідках, присвячених 
іншим дієслівним групам або категоріям*^ (див. дисертаційні роботи 
С. М. Дишлевої[2], Ю. В. Ткаченко [3]). До сьогодні не було спроб комплек
сного опису дієслів відчуття, хоча грунтовне дослідження дієслова загалом 
неможливе без вивчення його окремих лексико-граматичних груп.

У лексико-семантичній групі дієслів відчуття значне місце займає підгрупа, 
що складається із дієслівних лексем, які поєднуються семою «відчувати біль». 
Значення дієслів цієї підгрупи диференціюються семантичними компонента
ми, які описують різний характер відчуття болю: боліти, розболюватися, роз- 
хворюватися, рознедужуватися, скніти, скімлити, скеміти, пекти, нити, 
ломити, колоти, калатати, стукати, стукотіти, судомити, судомитися, 
крутити, свердлити, корчитися, шуміти, шумувати, щипати, щеміти, горі-
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