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кого контролю з боку державних органів за чистотою мови засобів ма-
сової інформації, засилля іноземної низькоякісної відео-, аудіо-, літера-
турної продукції. 

Для розв’язання поставленої проблеми потрібно: а) реанімувати 
інститут позашкільного виховання, що відновить старі й посилить ство-
рення нових просвітних гуртків, спортивних секцій, гуртків з профоріє-
нтації; б) реанімувати інститут сім’ї як визначальний інститут у процесі 
соціалізації особистості, прищеплюванні їй моральних, культурних та 
інших якостей, підвищувати роль та авторитет батьківства у формуванні 
внутрішньої, фізичної культури молоді, культури спілкування та пово-
дження з людьми всіх вікових категорій, відновлювати загальну й мов-
леннєву культуру батьків; в) установити жорсткіший контроль з боку 
держави за засобами масової інформації (це повинна бути поміркована 
й розумна «фільтрація» іноземних ЗМІ та художньої літератури, що 
впливають на свідомість населення України, зокрема, на підлітків і мо-
лодь); г) проводити просвітницькі бесіди з молоддю на всіх рівнях для 
популяризації «чистоти» мовного спілкування як у навчальних закла-
дах, гуртках, так і на загальнодержавному рівні. 

Культурні зміни можуть зумовлювати появу нових слів у нашій 
мові, змінення норм правильного поводження й моралі, виникнення но-
вих форм мистецтва й культури в цілому. Часто культурні зміни одно-
часно є соціальними. Наприклад, змінювання норм моралі може спри-
чинити змінювання взаємин між соціальними спільнотами й навпаки. 
Практично всі важливі зміни мають як культурний, так і соціальний ас-
пекти, а тому до них застосовують термін «соціокультурні зміни». 
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Спілкування – це складний, багатоплановий процес установлення 

й розвитку контактів між людьми, обміну певною інформацією та дум-
ками. Головною особливістю спілкування є взаємодія. Без цього проце-
су неможливо уявити сучасне життя, адже спілкування супроводжує нас 
скрізь, завдяки чому ми можемо розуміти один одного й знаходити 
спільну мову з оточенням. Людина не може бути висококультурною, 
якщо вона має низьку культуру спілкування. Саме тому підготовка 
майбутніх фахівців різних галузей набуває великого значення. Культура 
спілкування фахівця виявляється не лише в дотриманні норм 



літературної мови, оволодінні професійною мовою, умінні висловлюва-
ти правильно та чітко власні думки, а й в умінні слухати та чути 
співрозмовника. 

У наш час існує проблема формування в майбутніх учителів 
початкової школи культури педагогічного спілкування, тому у вищих 
навчальних закладах приділяють велику увагу розвиткові 
комунікативних умінь і навичок студентів, а також формуванню знань 
про культурні норми спілкування. Метою вищої осві-ти є підготовка 
майбутнього спеціаліста, здатного здійснювати педагогічне спілкування 
на високому рівні. Для цього потрібно створити умови для формування 
у студентів культури спілкування. Це сприятиме підвищенню рівня 
профе-сіоналізму майбутніх учителів. 

Культура педагогічного спілкування вчителя виявляється в його 
здатності здійснювати педагогічну комунікацію під час навчально-
виховного процесу. У майбутніх учителів необхідно сформувати 
розуміння того, що від культурного рівня спілкування педагогів залежа-
тиме якість комунікаційної діяльності дітей. Формуванню культури 
спілкування майбутніх педагогів сприятиме наявність високого рівня 
розвитку культури спілкування викладачів як у процесі навчання, так і в 
самостійній роботі. 

Основними принципами комунікативної підготовки студентів є 
дидак-тичні та виховні. До дидактичних принципів належать такі: 
цілеспрямованість, планомірність, систематичність; науковість і 
доступність; зв’язок теоретичних засад із практичними; наступність і 
перспективність; наочність та емоційність; мотиваційне забезпечення; 
активність; усебічний розвиток особистості. Виховними є такі принци-
пи: єдність національного й загальнолюдського; єдність та узгодженість 
у наступності вимог; суспільна спрямованість; позитивне налаштування 
та оптимістичне прогнозування. 

Важливим є і принцип спонукання до самовдосконалення й само-
виховання у процесі підготовки. Студенти повинні систематично пра-
цювати над своїм мовленням, манерою спілкування, розвивати 
комунікативні вміння та здібності, учитися стримувати емоції, знаходи-
ти спільну мову з кожною дитиною, з батьками й учителями. Основни-
ми шляхами формування культури спілкування є спеціальні мовленнєві 
вправи, публічні виступи, читання відповідної літератури, розвиток 
комунікативних здібностей і загальної культури. 

Отже, важливо створити умови навчання й підготовки майбутніх 
фахів-ців у вищому навчальному закладі таким чином, щоб під час ро-
боти з дітьми вчителі могли не тільки дати знання з певних дисциплін, а 
й учили вихованців культурі спілкування на власному прикладі. 


