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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ГРАМОТНОСТІ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ 

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ 

 

Анотація. У статті приділяється увага питанням закріплення навичок 

орфографічної грамотності студентів, усунення негативного впливу місце-

вих говорів на усне й писемне мовлення. Також досліджуються й аналізу-

ються основні помилки в усному та писемному мовленні майбутніх фахівців, 

що виникають під впливом місцевих говірок. Автор розглядає методи і 

прийоми, які варто використовувати під час вивчення дисципліни «Українсь-

ка мова за професійним спрямуванням». Це, зокрема, лекція, бесіда, самос-

тійна робота з різними джерелами. 

Ключові слова: орфографія, навчальний диктант, діалект, культура 

мови, мовлення, фахівець, помилка, метод, прийом, морфологія. 

 

Постановка проблеми. Як часто ми чуємо сьогодні слово «грамот-

ність», бо це те, що вирізняє висококласного фахівця. Який може не просто 

грамотно писати і говорити, а й професійно вирішувати проблеми.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання мовної культури, 

грамотності, а особливо в умовах місцевих говорів хвилювали багатьох уче-

них-мовознавців та педагогів, серед них І.Огієнко, О.Потебня, а також Л. 

Мацько, С. Омельчук, О. Ткаченко та інші.  

Формування цілей статті. Автор прагне дослідити та проаналізувати 

основні помилки в усному та писемному мовленні майбутніх фахівців, що 

виникають під впливом місцевих говорів, розглянути методи і прийоми, які 

варто використовувати під час вивчення мови, щоб підвищити грамотність 

студента. 

Виклад основного матеріалу досліджень. Сьогодні заклад вищої осві-

ти має підготувати не просто професіонала, а й стати носієм світоглядного 

змісту. На реалізацію цих завдань спрямована діяльність викладачів гумані-

тарних дисциплін, і зокрема  мовознавців. Нашій державі, як і будь-якій ін-

шій,  потрібні фахівці, які володітимуть  мовою так, що зможуть виконувати 

свої професійні обов’язки на різних посадах і у різних сферах життя. Тому 

завданням ЗВО є «...підготовка грамотної, всебічно розвиненої особистості, 

яка б в інформаційному суспільстві змогла б швидко сприймати будь-яку фо-

рму мовлення, створювати монологи, вести діалоги, керувати системою мов-

них комунікацій у межах своєї компетенції тощо» [5; 17] 
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На нашу думку, рівень грамотності студентів не досить високий , через 

відсутність систематичної роботи над удосконаленням орфографічних нави-

чок у 10-11 класах, а потім через брак навчальних годин у ЗВО. Українська 

мова за професійним спрямуванням вивчається , як правило, на початкових 

курсах і тільки один семестр. І тому для такої роботи теж потрібен час. А , 

отже, ми пропонуємо під час вивчення  тем, пов’язаних з діловодством, ри-

торикою, науковим перекладом приділяти декілька хвилин удосконаленню 

навичок  щодо грамотності з орфографії, пунктуації тощо. 

Важливим методичним засобом ефективного повторення орфографіч-

ної роботи є продумане і послідовне здійснення міждисциплінарних зв’язків. 

Вони повинні пронизувати весь процес навчання.  Можна на заняттях запро-

понувати навчальні диктанти інформаційної дії. Вони поглиблюють знання і 

спонукають до самостійного пошуку нової інформації, тобто сприяють роз-

витку самоосвіти. 

Одним із засобів боротьби за чистоту мови на заняттях з української 

мови (за професійним спрямуванням) є навчальний переклад. Чим більше 

студенти порівнюватимуть різні форми та мовні засоби, тим уважнішими во-

ни стають до норм обох мов. Існує  кілька типів перекладу. Найпоширенішим 

є один – з російської мови на українську. Цей тип перекладу дає можливість 

орієнтуватися в структурі української та російської мов. Застосування навча-

льного перекладу тільки тоді принесе користь, коли він проводитиметься си-

стематично і в певній системі. Добір дидактичного матеріалу залежить на-

самперед від мети, яку ставить перед собою викладач. Під час вивчення кон-

кретних тем доцільно підбирати відповідний матеріал. Це можуть бути окре-

мі слова, словосполучення, речення і навіть цілі тексти. Мельниченко В.Я.  

зазначає: «Навіть при перекладі окремих речень неможливо сконцентрувати 

всю увагу на якомусь одному мовному факті…якщо переклад здійснюється з 

метою ґрунтовного опрацювання певної конкретної теми, розпорошувати 

увагу студентів на інші мовні явища було б недоцільним[2,61]. 

Слід зазначити, що для засвоєння одного якогось правила бажано за-

стосовувати переклад окремих слів та словосполучень. Під час повторення 

теми «Співвідношення звуків і букв» можна запропонувати перекласти укра-

їнською мовою слова та словосполучення і проаналізувати різницю у напи-

санні букв у російській та українській мовах. Наприклад: поет Лермонтов, 

реки Евразии, инженер – экономист, экспедиция в Египет, летчик Рылеев, 

энергия воды, машинист электровоза.  

До теми «Правила вживання апострофа» можна запропонувати пере-

клад таких слів: миллион, семья, оловянный, мясной, девять, мягкий, пламя. 

Іще можна використати диктант – переклад такого типу: областной, шестсот, 

счастливый, комендантский, жалостливый, сердце, поздно. 

Для перекладу текстів за фахом треба підбирати матеріал відповідно до 

кожної спеціальності. Можемо навести такі приклади:  

 Для студентів спеціальностей «Агрономія» та «Екологія»: «Жи-

вотный мир представляет собой важную часть биосферы. Роль животных в 
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круговороте веществ и потоках энергии определяется высоким уровнем про-

текающих в их организмах энергетических процессов, исключительным мно-

гообразием (около 2 млн видов) и большой подвижностью. Чем больше раз-

нообразие организмов, протяженнее и сложнее цепи питания в биоценозе, 

тем он устойчивее. Велика роль животных в формировании ландшафта. За 

счет морских, в основном одноклеточных, животных (отр. Foraminifera, 

Radiolaria) образуются осадочные породы. Планктонные организмы, имею-

щие наружные раковины, после смерти оседают на дно. Скопления их скеле-

тов (глобигериновый ил) на дне морей и океанов в тропической и умеренной 

зонах покрывают площадь 105 млн кв.км. Большую роль играют животные в 

образовании почв. Живущие в почве простейшие, круглые и кольчатые чер-

ви, коллемболы, клещи, насекомые и их личинки, млекопитающие разрых-

ляют почву, способствуют проникновению в нее воздуха и влаги, обогащают 

органическими веществами, обеспечивают плодородие». 

 Для студентів технічних спеціальностей:«Электронный паспорт 

содержит в себе данные, которые разнесены по четырем основным функцио-

нальным блокам. Первый из них — это персональные данные. Этот функци-

ональный блок включает в себя имя, фамилию, отчество, год рождения, се-

мейное положение, прописку, сведения о детях и прочую информацию о 

гражданине.  

Вторым функциональным блоком является информация о визах. Эта 

информация выносится в отдельную группу, поскольку она обновляется и 

дополняется гораздо чаще.  

Третьим блоком являются биометрические данные. К ним относятся: 

фотография гражданина в формате jpg, отпечатки пальцев, снимок сетчатки 

глаза и любые другие данные, которые физиологически подтверждают лич-

ность человека.  

Четвертый блок - данные, которые представляют собой цифровой 

ключ, благодаря которому осуществляется защита целостности и проверка 

подлинности информации». 

 Для студентів економічних спеціальностей; «Рынок - это сфера 

проявления экономических отношений между производителями и потребите-

лями товаров, между стоимостью и потребительной стоимостью товаров. 

В условиях рыночной экономики очень важно точно знать экономиче-

скую сущность и содержание ее категорий.  

Деньги, выполняя свои функции средств обращения, являются посред-

никами между актом покупки и актом продажи, в этой функции деньги ста-

новятся капиталом.  

Капитал - это деньги, пущенные в оборот и приносящие доходы от это-

го оборота. Оборот денег - это вложение их в предпринимательство, передача 

в ссуду, сдача в наем. Таким образом, деньги создают условия для появления 

финансов как самостоятельной сферы функционирования денежных отноше-

ний.  
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Финансы - система денежных отношений, выражающих формирование 

и использование денежных фондов в процессе их оборота». 

Отже, навчальний переклад має неабияке значення для оволодіння сту-

дентами усіма мовними нормами. Перекладаючи тексти за фахом, наш сту-

дент зможе у своїй подальшій професійній діяльності орієнтуватися у профе-

сійній термінології. 

Одним із основних прийомів, які в умовах місцевих говорів має засто-

совувати викладач у процесі здійснення будь-якого методу, є прийом порів-

няння або зіставлення. Зіставлення дає можливість побачити подібність або 

відмінність між тими чи іншими мовними рисами. Дуже важливою є самос-

тійна робота з літературою, яка вимагає більш відповідального ставлення з 

боку студента і абсолютної уважності під час вивчення тієї чи іншої теми, а 

ще виконання певних вправ для закріплення. 

Процес стирання граней  між українською літературною мовою і міс-

цевими говорами є однією з важливих закономірностей розвитку мови. Од-

ним із завдань, що стоять перед вищою школою, є закріплення навичок літе-

ратурної вимови, збагачення їхнього активного словника, усунення норм не-

гативного впливу місцевих говорів на усне й писемне мовлення. Саме вищий 

навчальний заклад відіграє важливу роль у справі піднесення культури мови 

майбутніх фахівців у заміні звуків, морфологічних форм, синтаксичних конс-

трукцій у мові певної місцевості літературними відповідниками. 

Проводячи роботу над піднесенням культури мовлення в умовах місце-

вих говорів викладач повинен глибоко вивчити особливості місцевих говірок. 

Особливо стійкі помилки у мові студентів обумовлені нечітко вираженими, 

вторинними діалектними рисами (комбінаторні чи позиційні варіанти фо-

нем). Помилки, що виникають під впливом первинних, дуже відмінних від 

норм літературної мови рис, легше піддаються викоріненню. Аналіз дозволяє 

зробити висновок, що під впливом місцевих говорів найчастіше трапляються 

фонетичні помилки , рідше – морфологічні, лексичні та синтаксичні. 

Висновки. Для того. щоб усунути з усного та писемного мовлення сту-

дентів порушення діалектного характеру, потрібна планомірна й наполеглива 

робота в цьому напрямі. Великі можливості для засвоєння літературних норм 

криються у безпосередньому спілкуванні викладача зі студентом. Застосу-

вання різних методів та прийомів дозволяє проводити такі логічні операції, 

як зіставлення, аналіз,синтез; індукція, дедукція; узагальнення та умовиводи. 

Значне місце посідають усні вправи,спрямовані на формування   внутрішньо-

го мовлення, а ще на зміст і структуру  писемного мовлення.  
Отже, завданням навчальної дисципліни «Українська мова (за профе-

сійним спрямуванням)» є: 

 вивчення теоретичних засад нормативності української мови та по-

няття норми як основи сучасної української мови; 

 сприяти підвищенню мовленнєвої культури, сформувавши мовне 

чуття за допомогою низки вправ і завдань; 

 вироблення у студентів навичок усного мовлення як важливого чин-
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ника інтелектуального і професійного рівня майбутнього спеціаліста 

 виховання естетичного ставлення до мови, почуття особистої 

відповідальності за власну мовну поведінку і за стан мовленнєвої культури 

суспільства тощо; 

Тому перед викладачем стоїть завдання внести у навчальний процес 

живий методичний струмінь,що благотворно вплине на підвищення мовної 

грамотності у ЗВО. 
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 Zimonova O., Shleina L., Shcherbakova N., Mikhailov V., Melnik O. 

Ways of increasing students 'literacy in the ukrainian language in professional 

direction 

 

 Summary. The article focuses on consolidating students' orthographic lit-

eracy skills, eliminating the negative impact of local speech on spoken and written 

language. It also investigates and analyzes key mistakes in the oral and written 

speech of future professionals who are influenced by local dialects. The author 

considers the methods and techniques that should be used in the study of the disci-

pline "Ukrainian language for professional orientation". This is, in particular, a 

lecture, conversation, independent work with different sources. 

 Key words: spelling, educational dictation, dialect, language culture, 

speech, specialist, error, method, reception, morphology. 

 


