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Одним з найважливіших показників рівня загальної та мовної культури людини, 

її мислення, інтелекту є мова. У професійному житті сучасної людини мовна діяльність 

займає надзвичайно важливе місце, без неї неможливі ні оволодіння професійними 

знаннями та навичками, ні загальнокультурний розвиток особистості.  

Мовна культура виявляється і вдосконалюється у процесі спілкування, зокрема 

під час виконання професійних обов’язків, у володінні професійною мовою, умінні 

висловлюватися правильно, точно, логічно, майстерно використовувати мовні норми та 

засоби залежно від мети і ситуації спілкування. Мовленнєва культура особистості 

залежить від її зорієнтованості на основні риси зразкового мовлення. Основними 

комунікативними ознаками культури мовлення є: 

 Правильність – відповідність мовлення літературним нормам, що діють у мовній 

системі; 

 Змістовність (лаконічність) – глибоке усвідомлення теми й головної думки, 

докладне ознайомлення з наявною інформацією та повне розкриття теми. 

 Послідовність – логічний, закономірний виклад думок висловлювання; 

 Точність – повна відповідність висловлюваного певним реаліям життя; 

 Багатство – використання мовцем найрізноманітніших мовних засобів 

висловлення думки у межах відповідного стилю. 

 Виразність – застосування виражальних засобів звукового мовлення (наголосу, 

паузи, дикції, інтонації, міміки, жестів); 

 Доречність і доцільність – особлива організація мовних засобів та ресурсів мови, 

яка зумовлює відповідність мовлення меті та обставинам спілкування. 

Засвоєння названих ознак в цілому, забезпечить володіння особистістю високою 

культурою мовлення. Культура мовлення – невід'ємна складова загальної культури 

особистості та її велика перспектива. Володіння культурою мовлення – важлива умова 

професійного успіху та фахового зростання. 
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