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    НАСЕЛЕННЯ
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ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Кравченко Алла
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Аннотация
В статье рассматривается про-

блема формирования профес-
сионально-языковой культуры 
студентов вузов физического вос-
питания и спорта, анализируются 
основные факторы культуры про-
фессиональной речи в подготовке 
специалистов сферы физической 
культуры и спорта с целью обеспе-
чения соответствующего уровня 
в овладении навыками делового 
общения для профессиональной 
мобильности и эффективного 
исполнения профессиональных 
обязанностей.   Акцентируется 
внимание на овладении практи-
ческими умениями и навыками 
грамотной культурной речию, 
владением терминосистемами, 
фразеологией, языковыми форму-
лами и этикетом.

 Подчеркивается, что культу-
ра речи, культура общения – это 
часть общей культуры личности, 
а ее отсутствие свидетельствует 
о бездуховности человека, по-
этому решить острую проблему 
культуры речи в нашем госу-
дарстве можно только через на-
учно-организованную систему 
образования, интегральный со-
циокультурный воспитательный 
процесс. Вполне ясным становит-
ся требование изучать культуру 
профессиональной речи при под-
готовке специалистов различных 
отраслей, что должно отражаться 
и на ежедневной речевой практи-

ке студентов. Овладение знанием 
украинского языка, усвоение ре-
чевой культуры являются одними 
из влиятельных факторов форми-
рования национальной идентич-
ности личности в обеспечении 
квалифицированных специали-
стов современной Украины. 

Ключевые слова: професси-
ональная речь, языковая норма, 
профессиональная сфера, про-
фессиональный язык.

Annotation
The problem of forming of pro-

fessional speech culture of students 
of institutions of higher learning 
of physical education and sport is 
examined in the article, the basic 
factors of professional speech cul-
ture are analysed in preparation of 
specialists of sphere of physical 
culture and sport with the purpose 
of providing of corresponding level 
in a capture by skills of business 
commonunication for professional 
mobility and effective execution of 
professional duties.

It is underlined that a culture of 
speech, culture of commonunica-
tion, is part of general culture of 
personality, and her absence testifies 
to non spirituality, therefore decid-
ing the sharp problem of culture of 
speech in our state is possible only 
through the scientifically-organized 
system of education, integral so-
ciocultural educator process. A re-
quirement to study the culture of 

professional speech at preparation 
of specialists of different industries 
becomes fully clear that must be re-
flected and on daily speech practice 
of students. Capture by knowledge 
of Ukrainian, mastering of speech 
culture are one of influential factors 
of forming of national identity of 
personality in providing of skilled 
specialists of modern Ukraine. 

Key words: professional speech, 
language norm, professional sphere, 
professional language.
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Постановка проблеми. Ак-
туальність та аналіз останніх 
досліджень і публікацій. Куль-
тура мови як складова у форму-
ванні  професійно-мовленнєвої 
культури фахівців галузі фізичної 
культури і спорту  є одним із най-
важливіших  показників цивілі-
зованості суспільства. Оскільки 
спеціаліст галузі фізичної куль-
тури і спорту ХХІ століття – це 
висококваліфікований фахівець, 
який, маючи ґрунтовну підготов-
ку та вміло синтезуючи знання 
з різних наук,  повинен сприяти 
формуванню культури і традицій 
здорового способу життя, під-
німати престиж спорту, здоров’я 
та активного способу життя і ви-
конувати  не стільки освітньо-ін-
формаційну та консультативну 
функції, скільки культурологічну, 
соціально-психологічну, розви-
вальну, комунікативну та дослід-
ницьку. В зв’язку з цим особливої 
актуальності набуває проблема 
виховання мовця, що усвідомле-
но творчо користується мовою 
як засобом самотворення, само-
ствердження і самовираження.

Аналізуючи літературу з про-
блем формування особливостей 
професійно-мовленнєвої куль-
тури і проблем спілкування фа-
хівців галузі фізичної культури і 
спорту (В.Філатов, І. Юсупов, М. 
Ткаченко, Ю. Прадід), ми дійшли 
висновку, що у процесі розвитку 
їх діяльності формуються про-
фесійні норми, правила, вимоги 
до представників цієї сфери. Ці  
вимоги передбачають необхідний 
обсяг знань, умінь і навичок, осо-
бистісні якості, ставлення до про-
фесійної діяльності. Все це відо-
бражається в змісті формування 
професійної культури, яка являє 
собою сукупність знань і вмінь, 
що забезпечує високі результати 
професійної діяльності.

Формування професійно-мов-
леннєвої культури – складова 
частина професійної підготовки 
фахівців з фізичної культури, ді-
яльність яких неможлива без міц-
них глибоких знань у галузі укра-

їнської культури мови [2].
Успішна професійна діяль-

ність фахівців галузі фізичної 
культури і спорту визначається 
знаннями, вміннями і навичками, 
що забезпечують точне виражен-
ня думки засобами мови, опти-
мальне професійне спілкування, 
виховання мовного смаку і корек-
цію мовленнєвих умінь студентів.

Професійно-мовленнєва куль-
тура фахівців галузі фізичної 
культури і спорту перебуває у 
центрі уваги багатьох спеціаліс-
тів, у тому числі й лінгвістів. Для 
яких передусім фахова спортивна 
термінологія апріорна.  Вправне 
володіння мовою спеціальності 
передбачає насамперед опану-
вання термінологією свого фаху, 
уміння використовувати у про-
фесійному мовленні її тематичні 
домінанти, оскільки саме термі-
нологія становить специфіку тієї 
чи іншої підмови окремих наук.

Проблемі формування про-
фесійно-мовленнєвої культури 
студентів, які повинні стати ви-
сококваліфікованими фахівцями 
галузі фізичної культури і спорту, 
присвячено низку публікацій ві-
тчизняних авторів, зокрема праці 
Н. Бабич, С. Шевчук, Ф. Бацевич, 
О. Семеног, С. Єрмоленко, та ін.

Аналіз досліджень вчених дає 
підстави стверджувати, що фор-
мування професійно-мовленнєвої 
культури гарантує спеціалістові 
будь-якого фаху відчутний успіх 
у професійно-діловій сфері.

Актуальність проблеми зумов-
лена потребою формування про-
фесійно-мовленнєвої культури 
сьогоднішнього студента вишів 
фізкультурно-спортивного про-
філю. 

Дослідження виконані відпо-
відно до теми «Спортивна куль-
тура особистості як феномен у 
просторі міждисциплінарних 
соціально-гуманітарних дослі-
джень»  номер держреєстрації 
0116U003011 Зведеного плану 
НДР у сфері фізичної культури і 
спорту на 2016-2020 рр. Міністер-
ства освіти і науки України.

Метою нашої статті є вивчен-
ня формування професійно-мов-
леннєвої культури майбутніх фа-
хівців галузі фізичної культури і 
спорту і пов’язані з нею пробле-
ми навчання української мови та 
культури мови у вищій школі.

Методи дослідження – тео-
ретичний аналіз і узагальнення 
даних науково-методичної літера-
тури.

Результати дослідження. 
Формування професійно-мовлен-
нєвої культури фахівця галузі фі-
зичної культури та високий рівень 
мовної компетенції – невід’ємна, 
органічна складова освіченого фа-
хівця будь-якого профілю, основа 
його успішної професійної діяль-
ності. Мовна культура не постає 
на порожньому місці; це постійна 
робота, спрямована на виховання і 
вдосконалення кращих людських 
чеснот, створення свого фахового 
образу, досягнення соціального 
престижу в суспільстві.

Грамотність фахівців галу-
зі фізичної культури і спорту є 
основою мовної культури. Це до-
тримання загальноприйнятих лі-
тературних норм – орфоепічних, 
акцентуаційних, словотвірних, 
орфографічних та стилістичних. 
На думку М. Пилинського, норма 
літературної мови – це реальний, 
історично зумовлений і порівня-
но стабільний мовний чинник, що 
відповідає мовній системі і стано-
вить єдину можливість або най-
кращий для конкретного випадку 
варіант, що відібрало суспільство 
на певному етапі розвитку [4].

Мовна культура не постає на 
порожньому місці, це постійна 
робота, спрямована на вихован-
ня і вдосконалення кращих люд-
ських чеснот, створення свого 
фахового образу, досягнення со-
ціального престижу в суспільстві. 
Видатний український учений 
О.О. Потебня писав: «Мовна ін-
дивідуальність виділяє людину 
як особистість, і чим яскравіша 
ця особистість, тим повніше вона 
відображає мовні якості суспіль-
ства» [1].
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Мовна культура фахівців галузі 
фізичної культури і спорту пови-
нна ввійти у світоглядні орієнтації 
сучасної молодої людини. Відзна-
чимо, що мовна особистість має 
такі ознаки: мовна свідомість і 
мовна самосвідомість. Виходячи 
з критерію сприйняття мови як 
цінності,  П. Селігей виділив такі 
рівні мовної свідомості:

- нульовий: над мовою не 
лише не замислюються, а й уза-
галі не помічають її;

- низький: мову сприймають 
як щось неістотне, жодної цін-
ності в ній не вбачають, потреби в 
мовній політиці та в охороні мови 
не усвідомлюють;

- середній: мова стає об’єктом 
роздумів і оцінок, які нерідко ви-
являються суб’єктивними, нена-
уковими; наприклад рідну мову 
вважають найкрасивішою і най-
кращою, а чужі – потворними й 
неповноцінними; мову поціно-
вують лише як ужитковий засіб 
спілкування, а її глибшої сутності 
як культуро- і націєтвірного яви-
ща не відчувають;

- високий: властивий усім, хто 
ставиться до мови активно, за-
цікавлено й відповідально; мов-
носвідома людина: 1) досконало 
обізнана з мовними нормами, 
сприймає їх як стандарт і запо-
руку успішного спілкування; 
2) прагне до мовного самовдос-
коналення; 3)  наділена опірністю 
до мовного безкультур’я та  ні-
гілізму; 4) сповідує культ рідної 
мови, а отже виступає запорукою 
мовної стійкості [5]. Як вважає І. 
Огієнко: «Головний рідномовний 
обов’язок кожного свідомого гро-
мадянина – працювати на збіль-
шення культури своєї літератур-
ної мови» [3].

Через мовну особистість фа-
хівців галузі фізичної культури і 
спорту можливо конкретніше оха-
рактеризувати мову як суспільно 
культурне явище і зрозуміти ха-
рактер її функціонування в сус-
пільстві, що змінюється та сфор-
мувати професійно-мовленнєву 
культуру молодої людини. Тому 

в період соціокультурної транс-
формації, зазначає Г. Кондрацька, 
мовна проблема набуває не тіль-
ки культурного, а й політичного 
змісту, стає предметом активної 
суспільної боротьби [2].

Визначення повноціннос-
ті мови, надання їй достойного 
місця серед інших національних 
духовних цінностей, повага до 
неї як до національної святині 
формує у свідомості молодих 
людей уявлення про себе як про 
повноцінну, самодостатню націю. 
Отже, формування мовної осо-
бистості фахівців галузі фізичної 
культури і спорту та професійно-
мовленнєвої культури – це довго-
тривалий процес, який потребує 
об’єднання творчих зусиль фа-
хівців-науковців, педагогів-прак-
тиків, громадських організацій і 
суспільства в цілому.

Безперечно, що професійно-
мовленнєву культуру студентів 
галузі фізичної культури і спорту 
формує передусім мовне сере-
довище, вивчаючи її поведінку. 
Якщо таке середовище сприят-
ливе, то людина, постійно на-
вчаючись мови (а це процес, зро-
зуміло, тривалий і безперечний), 
послуговується мовою майже  
автоматично. Водночас такий ав-
томатизм вимагає від учасників  
мовного діалогу дотримання пев-
них норм, достатнього володіння 
мовою, що забезпечує процес по-
розуміння.

Із наших спостережень над 
мовною практикою у вищій шко-
лі – а це й мова викладачів і сту-
дентів, співробітників, офіційних 
публічних виступів, документів, 
приватне мовлення – можна зро-
бити висновок про численні мов-
ні помилки, невправності на всіх 
її рівнях. Нерідко найсуттєвіша 
причина цього – надмірне кальку-
вання з російської мови. Трапля-
ються помилки у слововживанні, 
у виборі морфологічних форм і 
побудові синтаксичних конструк-
цій. Неправильні конструкції ви-
никають, як правило, унаслідок 
семантичного калькування, коли 

переноситься значення слова з 
російської мови  й слово вжива-
ється в невластивому для нього 
українському варіанті (ведучий 
спеціаліст замість провідний 
спеціаліст), калькуванні синтак-
сичних конструкцій, коли пору-
шуються закони сполучуваності 
слів української мови (завідувач 
кафедрою замість завідувач кафе-
дри); використовуються активні 
дієприкметники, а не іменники, 
прикметники тощо в таких ви-
падках, як –завідуючий відділом 
замість завідувач відділу, діюче 
законодавство (правильно чин-
не законодавство) при утворенні 
ступенів порівняння прикметни-
ків та прислівників: самий якіс-
ний (потрібно – найякісніший); не 
відмінюються чоловічі прізвища 
на – ко; - ук: Леоніда Степаненко 
(потрібно – Леоніда Степаненка) 
або Максиму Шевчук (правиль-
но – Максимові Шевчуку); при 
визначенні роду іменників: висо-
ка ступінь (правильно – високий 
ступінь). Також свідченням нега-
тивного впливу російської мови 
на українську є величезна кіль-
кість російських форм, уживаних 
у професійному мовленні: добро 
пожаловать (правильно  – ласка-
во просимо); поощряє (правильно 
– заохочує); навєрно (правильно 
– мабуть); конєшно (правильно 
– звичайно). Використання мов-
цями чужорідних лексичних еле-
ментів свідчить про неналежне 
володіння нормами українського 
слововживання, про нездатність 
оперативного й адекватного від-
реагування на певну ситуацію 
добором необхідного слова; над-
мірне вживання іноземних слів: 
ординарний (краще – звичайний), 
індиферентно (краще – байдуже), 
ігнорувати (краще – не помічати) 
тощо.

Мовна неграмотність, невмін-
ня дотримуватися стандартів 
щодо укладання документів, не-
вміння написати текст, переклас-
ти його з однієї мови на іншу, а 
також порушення нормативної 
мовленнєвої поведінки в суспіль-
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стві, встановлення несприятливої 
атмосфери між людьми на роботі, 
невміння врегулювати взаємини 
на основі принципу ввічливості 
псує візитну картку будь-якого 
спеціаліста, зокрема і галузі фі-
зичної культури і спорту. 

Формуванню професійно-
мовленнєвої культури майбутніх 
фахівців галузі фізичної культу-
ри і спорту сприяють навчальні 
дисципліни «Культура професій-
ної мови», «Українська мова (за 
професійним спрямуванням)» та 
інші, викладання яких забезпечує 
відповідний рівень оволодіння 
державною мовою, підготовку 
мовнокомпетентних у професій-
ній сфері, зокрема офіційно-діло-
вій, грамотних, із належним рів-
нем культури професійної мови 
фахівців, що дало б змогу сту-
дентові, як майбутньому спеціа-
лісту, користуватися нею на рівні 
мовних норм у ситуаціях профе-
сійної діяльності. Культура мови 
виражає мовну (лінгвістичну) 
компетенцію, що означає «мов-
на поведінка», «мовне знання», 
«лінгвістична інтуїція».

Знання мови фахівцем галузі 
фізичної культури і спорту перед-
бачає не тільки володіння гра-
матикою, 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 тіль-
ки мовцем, а й членом соціально 
(професійно) зумовленої системи 
спілкування, що може характери-
зувати мовленнєву компетенцію, 
яка включає вміння і навички во-
лодіння лексикою, граматикою, 

сприймання і відтворення текстів, 
які відповідають комунікативним 
завданням тощо.

Висновок: Мистецтво спілку-
вання завжди вважалося органіч-
ною складовою професіоналізму 
людини, керівника нового типу, 
який повинен мати нестандарт-
ний погляд на речі, відзначатися 
високою етикою у спілкуванні, 
гнучко розподіляти обов’язки, 
володіти Божим даром – хариз-
матичним умінням подобатися 
людям, надихати їх, вести за со-
бою не силою наказу, а силою ар-
гументів, переконуючого слова. 
Яке з давніх часів вважалося бо-
жественним даром.

Сьогодні проблема профе-
сійно-мовленнєвої культури фа-
хівців галузі фізичної культури 
і спорту набуває актуальнішого 
значення. Вона потребує своєчас-
ного вирішення і залежить як від 
людей, так і від держави. Уважне 
ставлення держави до молодого 
покоління, точніше до його куль-
тури, а особливо до мовленнєвої 
– це запорука кращого майбут-
нього. Щоб оволодіти нормами 
сучасної літературної мови, тре-
ба вивчати її фонетичну систе-
му, лексичний склад, граматичну 
будову і стилістичні властивості. 
Без глибокого знання мови сучас-
ний фахівець не зможе правиль-
но виконувати складні практичні 
завдання, пізнавати тенденції, 
що проявляються у сфері про-
фесійного мовлення. Саме цьо-
му сприяє вивчення дисципліни 
«Українська мова за професійним 
спрямуванням» та «Культура про-
фесійної мови» у навчальних за-
кладах фізичної культури і спор-

ту. Адже специфіка знання мови 
професії підвищує ефективність 
праці, продуктивність виробни-
цтва, допомагає краще орієнтува-
тися в ділових стосунках.

Подальше дослідження особ-
ливостей формування професій-
но-мовленнєвої культури спри-
ятиме підвищенню загального 
рівня культури як усного, так і 
писемного спілкування майбут-
ніх фахівців галузі фізичної куль-
тури і спорту.
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