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В с т у п 

 Мова – найбільше багатство народу. Тому кожне суспільство, 
кожний народ оберігає її як святиню і дбає, щоб усі його члени добре 
знали свою мову, правильно користувалися нею. Мову називають 
акумулятором, інтегратором суспільства і культури. 

У мові закодовує народ усю свою культуру, історію, свій 
багатовіковий досвід, свою матеріальну і духовну самобутність. У ній 
розгадана і нерозгадана природа нації, її духу, устремлінь, пізнання і 
відтворення світу ідей; мова відбиває досягнення творчої думки. Сьогодні 
зростає суспільне значення української мови, пожвавлюється її вивчення в 
закладах та установах, здійснюється активна робота щодо ведення 
діловодства державною мовою. Мова як інструмент здобуття знань, як 
засіб життєдіяльності людини є елементом соціальної сфери. Досягнути 
досконалості в роботі, успіхів у житті без знання мови не можна. Мова є 
передумовою зростання й змужніння особистості, засобом пізнання світу і 
збагачення досвідом попередніх поколінь. Це той ланцюжок, що єднає 
сучасне покоління з минулим і майбутнім, що об’єднує людей у народ, 
націю. 

Проблема “мова як генетичний код нації”, що була однією з 
найважливіших у європейському мовознавстві ХІХ ст., знову набуває своєї 
актуальності в наш час. При спробі розв’язання цієї проблеми слід 
врахувати весь комплекс особливостей мови та різних сторін духовної 
культури нації, специфіку співвідношення компонентів культури з мовою, 
її рівнями. Мова, передаючи інформацію про світогляд народу, який 
розмовляє нею, є також відображенням його духовної культури, взаємодіє 
з нею. Вона тісно пов’язана з історією народу – носія цієї мови – та з 
історією культури, з формуванням свого культурно-історичного ареалу. 
Вона безпосередньо пов’язується також із соціологією і психологією не 
тільки в плані вироблення моделей, зразків мовної поведінки, а й мовної 
свідомості, що формує життєву і виробничу поведінку нації.  

Засоби загальнонародної мови, що вступають у мовленнєву 
діяльність людини і народу, пов’язані і взаємодіють в єдиному процесі 
свідомої мовно-мислительної діяльності відображення дійсності. Мова є 
засобом саморозвитку й самовираження особистості. Мовлення кожного – 
це його духовний, інтелектуальний портрет. Тисячоліттями український 
народ творив високорозвинену літературну мову. Вона до послуг кожного 
з нас, її треба свідомо й активно вивчати, осягати, оволодівати 
виражальними засобами української мови. Мова й освіта завжди йдуть у 
парі. Ось чому треба вивчати функції мови, її роль у суспільному житті, 
виробляти навички правильного використання  різних мовних засобів 
залежно від сфери й мети спілкування, уміти складати ділові папери, 
працювати над усним і писемним мовленням. Великої ваги в наш час 
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набуває офіційно-діловий стиль мови, який відображає рівень освіти нації 
та її культури. Його вивчення, правильне використання значно 
підвищують престиж української нації, особливо тепер, у період розбудови 
нашої держави.  

Для майбутніх спеціалістів, студентів вищих навчальних закладів, 
важливим є досконале володіння грамотним мовленням в його усній та 
писемній формах. Мовні знання – один із основних компонентів 
професійної підготовки. Знання мови фаху підвищує ефективність праці, 
допомагає краще орієнтуватися в складній професійній ситуації та в 
контактах з представниками інших галузей, у діловому спілкуванні. 

Вивчення української мови – один із аспектів національного 
виховання молоді України. Виховання в молодого покоління українців 
шанобливого ставлення до української мови як однієї із розвинених 
європейських мов – завдання вузівських викладачів-мовників. Мовна 
ситуація в Україні – досить складна. Пишним цвітом розквітає суржик, у 
молодіжному середовищі нормативним стає вживання жаргонізмів, мовних 
штампів, вульгаризмів. Шкільний курс української мови – це тільки 
початковий етап у вихованні людей, які вправно володіють словом. 
Випускники шкіл, які вступають до вузів, виявляють безпорадність у 
питаннях мовного етикету, неправильно вживають запозичені слова, не 
диференціюють значень українських паронімів, омонімів, синонімів; 
припускаються стилістичних, лексичних, акцентологічних та інших 
помилок. 

Вузівський курс “Українська мова професійного спілкування” має за 
мету практичне оволодіння нормами сучасної літературної української 
мови, передбачає не лише перевірку рівня знань студентів, їх грамотності, 
але й спрямований на розвиток навичок правильного логічного мовлення, 
вдосконалення стилістичної вправності, засвоєння норм і вимог усного та 
писемного ділового спілкування. Студенти мають ознайомитися з 
основними лексичними поняттями, щоб чітко усвідомлювати 
взаємозв’язки між лексикою, граматикою, стилістикою та орфографією. Це 
сприятиме збагаченню індивідуального словникового запасу, кращому 
засвоєнню й розумінню наукових термінів, якими мають оперувати 
майбутні фахівці професійної галузі. Для них дуже важливим є досконале 
володіння культурою ділового мовлення, формування в них системи знань 
зі специфіки української професійної мови, термінології обраної 
спеціальності як основи професійного мовлення та стилістики службових 
документів.  

“Українське ділове мовлення” допоможе студентам заповнити 
прогалини в знаннях з української мови, сприятиме розвитку їхньої 
загальної культури мовлення. 

 
 


