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ФОРМУВАННЯ МОВНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ ФАХІВЦЯ 

 

FORMATION OF LANGUAGE-COMMUNICATIVE COMPETENCE  

IN THE PROFESSIONAL ESTABLISHMENT OF A PROFESSIONAL 

 

 

Валентина Тимкова 

 

Valentyna Tymkova 

 

 

Анотація 

 

У статті обґрунтовано значущість культури наукової української мови у формуванні 

мовно-мовленнєвої компетентності майбутнього фахівця освітньої галузі, окреслено критерії 

його готовності продукувати тексти наукового стилю та жанру; з’ясовано мету, завдання, 

проблематику, основні поняття і категорії дисципліни. Йдеться про взаємозалежність 

розумової та мовної культури. Розвинуті мовні навички – запорука правильного, творчого 

мислення. Для вченого вони є професійною необхідністю, бо допомагають не тільки 

поширювати, а й створювати наукові ідеї. Попри не середній рівень володіння нормами 

наукового стилю лишається незадовільним, а проблема його підвищення – актуальною. 

 

 

Annotation 

 

The article reveals the importance of the culture of the scientific Ukrainian language in the 

formation of the language and speech competence of the future specialist in the educational field, 

outlines the criteria for his or her willingness to produce texts of the scientific style and genre; the 

purpose, objectives, problems, basic concepts and categories of the discipline have been clarified. It 

deals with the interdependence of mental and linguistic culture. Developed language skills are the 

key to correct, creative thinking. For the scientist, they are a professional necessity because they 

help not only to disseminate but also to generate scientific ideas. Despite the average level of 

mastery of the norms of the scientific style remains unsatisfactory, the problem of raising it remains 

urgent. 

 

 

Ключові слова: науковий стиль; наукове мислення; мовна майстерність; норми української 

мови. 

 

Key words: scientific style; scientific thinking; language skills; the cultural level of the scientific 

Ukrainian language. 

 

 

Вступ 

 

Мовна майстерність – потужний рушій для поширення наукових ідей і теорій. Надає 

вона вченому й такий важливий козир, як можливість працювати в жанрі навчальної та 

науковопопулярної літератури. У творах цих жанрів завжди була потреба. Науковий текст 

сьогодні, безсумнівно, набуває ознак дискурсу, оскільки функціонує як комунікативно-

прагматичний зразок мовленнєвої поведінки в науковій сфері, як синтез теоретичних знань і 

знань прикладного змісту, пізнавального досвіду людства. Мова наукового тексту 
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розглядається як знаряддя досягнення науковцем успіху, успішної презентації результатів 

наукового дослідження, як засіб комунікативної сумісності науковців, оптимізації 

інтерактивних стосунків мовців у науковій комунікативній сфері. Однак дещо відкритою 

залишаться проблема взаємозв’язку мовної компетентності молодого науковця із 

дискурсною (комунікативною) та культурною.  

Однією зі спроб розв’язати цю проблему є вивчення навчальної дисципліни «Українська 

мова в науці», яку пропонують здобувачам освітньо-наукового рівня «доктор філософії. 

Майбутній фахівець-науковець має знати основні ознаки і якості наукового мовлення, 

володіти фонетичними, орфоепічними, акцентуаційними, орфографічними, лексичними, 

словотвірними, синтаксичними, стилістичними, пунктуаційними нормами української мови, 

опанувати закони наукового мовлення. Крім того, науковцеві-початківцю необхідно знати й 

основні стандарти, чинні нормативні документи щодо оформлення науково-дослідних робіт; 

слід набути вмінь працювати з текстами наукового стилю, відшукувати необхідні для 

наукового дослідження відомості в сучасному інформаційному просторі. 

 

Аналіз досліджень і публікацій 

 

Відомості про науковий стиль, його мету, призначення, основні функції, мовні ознаки 

знаходимо в науковому доробку Н. Бабич, І. Білодіді, П. Дудика, А. Коваль, Л. Мацько, 

В. Перебийніс, Г. Сагач, І. Чередниченка, Л. Щерби та інших. Питанням культури 

української мови присвячені праці Н. Бабич, С. Єрмоленко, А. Коваль, Л. Кравець, 

Л. Мацько, О. Ожигової, О. Пономарева, Л. Ставицької та інших науковців. Таким чином, 

метою публікації є: з’ясувати роль і місце культури наукової української мови в системі 

мовознавчих дисциплін та у професійному становленні фахівця, у формуванні його мовно-

комунікативної, стилістичної компетентності; окреслити критерії готовності майбутніх 

спеціалістів наукової галузі знань до написання наукової роботи; обґрунтувати мету, 

завдання, проблематику дисципліни «Українська мова в науці». 

 

Постановка проблеми 

 

Українська мова як суспільне явище відображає ті історичні зміни, що відбуваються в 

тому чи іншому соціально-історичному періоді: розвиваються словесні конструкції, 

з’являються нові слова, простежується перехід слів з окремих терміносистем у 

загальновживану лексику і навпаки, спостерігаються зміни в закономірностях 

функціонування мови в різних сферах суспільного життя, і науковій зокрема. Зміни 

вимагають від користувачів мовою свідомого ставлення до мовних явищ, формування 

установної готовності (за Л. Виготським, фіксоване відношення між мотивом і мовленням, 

інтенція), аттитюдної установки (attitudinaladverb) щодо оцінки мовцем змісту, «установки, 

яка відображається в семантичній і прагматичній структурі мовних висловлень, керує 

діяльністю людини, зокрема, й мовленнєвою») [3, с. 47]. 

Це передбачає розуміння й усвідомлення комунікантом передусім змісту таких 

лінгвістичних понять, як: мова, мовлення, національна українська мова, літературна мова, 

сучасна українська мова, мовна норма, культура мови, наукова мова, культура наукової 

мови, закони наукового мовлення, науковий текст, мовленнєве наукове спілкування, 

комунікативна компетентність тощо. 

 Чи потрібна стильова майстерність сучасному вченому? Здавалося б, мовне оформлення 

наукового твору не повинне бути самоціллю, головне у творі – зміст, тобто нові факти, свіжа 

думка, оригінальна теорія. Це правильно. Але справедливо й те, що за допомогою мови 

вчений оповіщує колег про результати свої праці. Без цього останнього – за часом, але не 

важливістю! – етапу процес творення нових знань (а саме це і є метою науки) 

залишатиметься незавершеним. Доповіді, лекції, дискусії на конференціях і семінарах, інші 

форми усного спілкування відіграють у розвиткові науки істотну роль. Проте чи можуть 
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вони за своєю комунікативною потужністю дорівнятися до написаної та опублікованої 

праці? Навряд. Адже писемний текст охоплює незмірно ширшу аудиторію, яка з часом 

тільки збільшується, а потрапляючи в усесвітню мережу стає практично необмеженою. 

Виходить, для науковця слово – робоче знаряддя. І воно вимагає такої ж уваги, як і інші 

знаряддя наукового ремесла. Коли вчений наполегливо опановує виражальні можливості 

мови, а потім уміло послуговується ними, він, по суті, виконує роботу не менш важливу, ніж  

осмислення праць попередників, висунення гіпотез, пошук фактів, розбудова й доведення 

теорії тощо. Звуковий лад мови обмежений кількадесятьма фонемами. Але з них 

утворюється кількасот тисяч слів, з яких можна збудувати безліч оригінальних речень і 

текстів. Будь-яка нова думка чи ситуація піддаються описові мовними засобами. Саме тому 

М. І. Жинкін називав мовлення творчою функцією людської психіки [4: 6]. А коли так, то в 

ученого ця функція має бути розвинена не гірше за інші потрібні в науці функції психіки – 

увагу, уяву, фантазію, інтуїцію, інтелект, пам’ять, творче мислення. Тим-то мовне 

оформлення наукових праць не варто сприймати як допоміжний етап, як дрібницю, що її 

цілком можна довірити літературному редакторові. 

У середньовічній Європі вміння вправно писати, добре говорити й правильно мислити 

входили в ідеал освіченої людини. Нe випадково тогочасний початковий ступінь освіти, так 

званий тривіум, складався з граматики, риторики й діалектики (логіки). Ці науки закладали 

підмурівок для подальшого розумового розвитку, а тому були чи не головними предметами в 

університетах. М. В. Ломоносов мав усі підстави назвати славнозвісну «Граматику 

словенську» Мелетія Смотрицького «вратами своєї вченості» [цит. за: 6: 23]. 

Нові часи не тільки не зруйнували цей ідеал, а утвердили його ще більше. Сьогодні 

мовна вправність, або, кажучи сучасною термінологією, комунікативна компетенція, 

лишається неодмінною умовою високої кваліфікації в науці. Хоч учений не журналіст і не 

письменник, йому теж годі обійтися без мистецтва слова. Його професійний обов’язок – не 

тільки глибше опановувати обраний фах, а й наполегливо підвищувати власну мовну 

культуру. Будь-яка мовна помилка, стилістична невправність, недоопрацьованість тексту – 

це неповага до читачів. Неетично звалювати на їхні плечі роботу з видобування 

раціонального зерна з погано написаного твору. Не кажучи вже про те, що такий твір 

підриває довіру до автора, кидає тінь на його професійну репутацію. Відповідає науковець і 

за розвиток літературної мови загалом. Звісно, у фахової літератури коло читачів вужче, ніж 

у газети чи художнього твору. Утім кожна наукова публікація (безвідносно до її тиражу або 

читацької аудиторії) стає фактом мовного життя. А це означає, що її автор уносить свою 

лепту в зміцнення та вдосконалення літературної мови, виступає охоронцем її цілісності, 

краси й чистоти, чинником її дальшого поступу. Але відчуття такої високої відповідальності 

– не єдиний і, мабуть, не головний стимул для вченого дбати про мовну майстерність. 

Ідеться про його особисту зацікавленість. Чим вправніша й досвідченіша людина в мові, тим 

швидше, ясніше й точніше здатна вона передати потрібний зміст, найрізноманітніші відтінки 

й переходи думки. Глибока обізнаність із арсеналом виражальних засобів дає змогу говорити 

й писати гнучко, стисло й цікаво. Грамотна людина впевнено орієнтується в потоці фахової 

інформації, їй легше поповнювати запас знань і ділитися ними з іншими. У результаті 

зростає її творча активність і продуктивність праці. Від рівня мовних навичок чималою 

мірою залежить успіх науковця на професійній ниві. В умовах, коли наука живе за законами 

конкуренції, а фінансується на конкурсних засадах, уміння писати змістовно й переконливо 

годі переоцінити. Добре написана стаття чи монографія привертає увагу не лише тих, хто 

теж працює над цією проблемою, а й фахівців суміжних галузей і навіть інших наук. Якщо 

праця вразила читача, цілком імовірно, що він забажає ознайомитись і з іншими 

публікаціями її автора. 

На думку С. В. Алексєєва, наука повинна не тільки переважати аматорів інтелектуально, 

а й «навчитися писати людською мовою, бути зрозумілою та приступною» [2]. Звісна річ, 

крім історичної, це стосується й багатьох інших наук, зокрема мовознавства. Та 

найголовніша користь, яку дають мовні знання вченому, – це активізація та вдосконалення 
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його розумової діяльності. Попри поширений серед нелінгвістів стереотип, мова не є лише 

засобом передавання думки. Не є вона й «оболонкою», «одягом» чи «пакунком» для вже 

готових думок. Мова – засіб для створення думки. «Думка не виражається в слові, а 

здійснюється в слові», – писав Л. С. Виготський [3: 963]. Мовлення – це те саме мислення, 

тільки опредметнене, матеріалізоване, переведене в чуттєву форму. Навіть якщо мовлення й 

не є опредметненим (як-от у випадку внутрішнього мовлення), воно не перестає відображати 

мисленнєвий процес. Мислення у своєму первозданному (дословесному) вигляді нечітке, 

розмите, безформне. На цьому етапі думка лишається туманною, ефемерною і може взагалі, 

майнувши в голові, безслідно зникнути. Слово як матеріальний знак дає змогу «вполювати» 

й зафіксувати ідеальну думку. Коли думка потрапляє на рейки відшліфованих сторіччями 

граматичних структур, то стає напрочуд чіткою та стрункою, а ми дістаємо змогу керувати 

нею. Ці граматичні структури виникли й закріпилися в мові в давні часи під впливом потреб 

мислення. Натомість, у наш час відбувається зворотний процес: «Саме мовлення примушує 

нас підпорядковувати наше мислення загальноприйнятим формам вираження» [1: 25]. Цей 

очевидний факт дав поштовх до розбудови відомої теорії мовної відносності. Її сутність 

влучно сформулював М.Н. Епштейн: «Граматика – це не те, щó ми думаємо, а чим ми 

думаємо, коли говоримо, ба навіть те, щó думає нами» [7: 205-206]. А ще влучніше – Оскар 

Вайльд: «Мова – не донька, а мати думки». І якщо сучасники «батька парадоксів» сприймали 

цей його вислів не інакше як насмішку зі здорового глузду, то сьогодні ми бачимо, що 

раціональне зерно тут-таки є. Записана думка стає і сформованою, і сформульованою, і 

збереженою. Завдяки тому, що лексика й граматика єдині для всіх носіїв певної мови, 

омовлена думка стає зрозумілою для інших. Хоч як дивно, стає вона зрозумілішою і для 

самого свого автора. Записуючи думку, ще не зовсім ясну для нас, ми її краще 

усвідомлюємо. Американський історик Д. Бурстін зізнавався: «Я пишу для того, щоб 

зрозуміти, щó я думаю» [цит. за 8: 166]. Cправді, складання тексту – дієвий засіб не тільки 

для оприлюднення, а й для унаочнення, прояснення власних думок, засіб виявити приховані 

помилки та прогалини в міркуваннях.  

Психолог Г. С. Костюк відзначав, що коли учні аналізують будову речення, виділяючи в 

ньому окремі члени, вони тим самим навчаються аналізувати будову власних думок, 

навчаються свідомо й довільно їх викладати [5: 247]. Утім, це стосується не тільки учнів. 

Добираючи синоніми, будуючи й перебудовуючи фрази, складаючи композицію тексту, всі 

ми краще усвідомлюємо і свої думки, і хід своїх міркувань.  

Отже, мова допомагає нам робити свою справу не механічно, а осмислено. 

Проблематика вивчення дисципліни «Українська мова в науці» не може не позначитися на 

фаховому мовленні, і науковому зокрема. Спостереження за мовним аграрним середовищем 

дає підстави для висновку, що аграрна справа, як не прикро, виразно наслідує значну 

кількість росіянізмів (учбовий процес, на протязі навчального року, приймати участь у 

конференції, проводити міроприємство, займає посаду агронома, повістка дня засідання 

ради, семидесятивідсотковий показчик якісної успішності, учена ступінь, екзамен по 

математиці – замість навчальний процес, протягом навчального року, брати участь у 

конференції, обіймає посаду агронома, порядок денний засідання ради, 

сімдесятивідсотковий показник якісної успішності, учений ступінь, екзамен з математики).  

Мовностилістичне студіювання наукових досліджень засвідчує невисокий рівень мовної 

культури, простежується брак знань: у вживанні слів та словосполук (виключення замість 

виняток; вияснити замість з’ясувати; співпадати замість збігатися; по крайній мірі замість 

принаймні, щонайменше; безчисленний замість незліченний; у зв’язку з замість з огляду на це; 

у науковій роботі зустрічаються терміни замість у науковій роботі трапляються, 

простежуються (є) терміни; вірна відповідь замість правильна відповідь; задавати / задати 

питання замість питати, запитувати, запитати, ставити, поставити питання 

(запитання); приймати / прийняти міри замість вживати / вжити заходів; приймати / 

прийняти участь у конференції замість брати / взяти участь); у творенні та вживанні форм 

слів (конфлікта замість конфлікту; з розвитком інтелекта замість інтелекту; акту 
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обстеження спортсменів замість акта у значенні документа; фахового терміну замість 

терміна; терміна проведення експеримента замість терміну проведення експерименту; один 

слухач із п’ятидесяти замість один слухач із п’ятдесяти; більш точнішого показника замість 

точнішого показника; менш раціональніший метод дослідження замість менш раціональний 

метод дослідження; самі цікаві результати наукового дослідження замість найцікавіші 

(найвагоміші, найважливіші) результати наукового дослідження; у вживанні деяких 

морфологічних одиниць, зокрема похідних прийменників з неправильними формами 

іменників (згідно чинної програми замість згідно з чинною програмою; у порівнянні з минулим 

роком замість порівняно з минулим роком); у функціонуванні дієприкметників (існуючі 

теорії, підходи, думки замість відомі теорії...; координуюча рада замість координаційна 

рада, рада, що координує; оздоровлюючий ефект замість оздоровлювальний ефект) тощо. 

Отже, у молодого науковця передусім має бути сформована установка й усвідомлена 

готовність щодо оволодіння законами наукового мовлення, або законами мисленнєво-

мовленнєвої діяльності, в основу яких покладено риторичні принципи (virtutes elocutiones) 

кількості – дозованості висловлювання; якості – етос мовця; відношення – релевантності й 

відповідності темі висловлювання; елокутивності мовлення – правильності, ясності, 

виразності, доступності, багатства. Ці принципи, на думку В. Дем’янкова, є найважливішими 

імплікатурами мовної поведінки особистості. Навряд чи нині, у 20-х роках XXI ст. серед 

учених знайдуться затяті «технократи», які настільки зневажають мову, що нехтують коми 

або вдовольняються запасом у триста слів. Та все ж навички писемного мовлення серед 

українських науковців залишають бажати кращого. Часто їхні публікації потребують більше 

мовного, ніж фахового редагування. Пересічний автор розуміє, навіщо йому прагнути 

якнайвищого наукового рівня своїх праць. Для цього передбачено вагомі стимули – як 

матеріальні, так і моральні. Натомість для підвищення мовного рівня таких стимулів майже 

немає. 

 

Висновок 

 

Отже, формування й удосконалення мовленнєвої наукової культури молодих дослідників 

в умовах стрімкого розвитку науки, високої культурно-трансляційної здатності української 

мови і її знакових наукових продуктів залишається актуальною проблемою і потребує 

пильної уваги викладачів вищої школи. Тому-то порушена проблема культури наукової мови 

буде актуальною завжди. 
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